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Záznam č. 2/2019 
z jednání Členské schůze dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Voticko 

konané 29. 5. 2019 ve Voticích, 13:00 – 16:00 hod. 
 
Místo konání:  Městský úřad Votice – zasedací místnost   
 
Přítomni:  Obec Červený Újezd   Tomáš Hrdinka, místostarosta 

Obec Heřmaničky   Jarmila Trachtová, starostka 
Obec Jankov    Bc. Jitka Jonsztová 
Obec Mezno    Eva Otradovcová, místostarostka 
Obec Miličín    Václav Karda, starosta 
Obec Neustupov   Josef Škréta, starosta 
Obec Olbramovice   Ivan Novák, starosta 
Obec Ratměřice   Mgr. Viktor Liška, starosta 
Obec Smilkov    Dagmar Čermochová, starostka 
Obec Střezimíř    Bc. Miloš Jelínek, starosta 
Obec Vojkov    František Baťha, starosta 
Město Votice    Jiří Slavík, starosta  
Městys Vrchotovy Janovice  Marcela Čedíková, starostka 
Obec Zvěstov    Karel Babický, starosta  

 
Omluveni:  Lenka Sladkovská - Obec Ješetice 
 
Hosté: Rudolf Vobruba, Lucie Krubnerová (mikroregion Voticko), Jan Počepický 

(mikroregion Voticko), Olga Marvanová (mikroregion Voticko), Petra 
Kocourková (mikroregion Voticko), Eliška Melicharová (mikroregion Voticko), 
Soňa Janoušová, Jana Šedivá, Jiří Prášek, Zdeněk Poula, Jana Zoulová 
(MěÚ Votice) 

 
Ověřovatelé zápisu: Viktor Liška (obec Ratměřice), Václav Karda (obec Miličín) 
 
Zapsala:   Eliška Melicharová 
__________________________________________________________________________________ 
Program: 

1) Zahájení, konstatování usnášeníschopnosti, schválení programu, volba ověřovatelů, kontrola 
usnesení z minulé Členské schůze 

2) Středočeská filmová kancelář 
3) Porada starostů ORP Votice - informace z odborů MěÚ Votice 
4) Sociální koordinátor – informace o činnosti 
5) Dopravní obslužnost – integrace dopravy  
6) Informace k činnosti CSS, dodatek smlouvy 
7) Informace k činnosti DSO – závěrečný účet, účetní závěrka, rozpočtové opatření č. 1 
8) Diskuse, závěr 
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1) Zahájení, konstatování usnášeníschopnosti, schválení programu, volba ověřovatelů 

 
Jednání členské schůze Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Voticko zahájil předseda svazku 
Viktor Liška. Ověřovateli zápisu byli navrženi Viktor Liška (obec Ratměřice) a Václav Karda                     
(obec Miličín). Následně předseda svazku Viktor Liška představil členské schůzi předpokládaný 
program jednání, spočítal přítomné a konstatoval usnášeníschopnost členské schůze, kdy bylo 
přítomno 14 zástupců obcí z 15ti.  

 
Usnesení č. 1: 
Členská schůze schvaluje program jednání počtem 14 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 se zdržel. Jako 
prvního ověřovatele zápisu volí Členská schůze mikroregionu Viktora Lišku (obec Ratměřice) jako 
druhého ověřovatele volí Členská schůze mikroregionu Václava Kardu (obec Miličín).  
(Hlasování 14 pro) 
 

 
2) Středočeská filmová kancelář 

 
Prezentace organizace Středočeského kraje pro podporu natáčení a propagace filmových lokací v 
rámci kraje - možnost zařadit obec do seznamu filmových míst, možné zvýšení atraktivity obcí, 
měst - propagace pro lokality, filmové pobídky jsou státem podporová aktivita. Společně se 
zápisem obdrží obce online dotazník pro zjištění zájmu a tipování filmových lokalit.  
 
Bod bez návrhu na usnesení: 
Členská schůze Mikroregionu Voticko bere na vědomí podané informace.  
 

 
3) Porada starostů ORP Votice - informace z odborů MěÚ Votice 

 
J. Slavík prezentoval změny po reorganizaci odborů MěÚ Votice a představil přítomným nové 
vedoucí jednotlivých odborů a rozsah jejich působnosti. Cílem je lepší spolupráce úřadníků, 
zvýšení efektivity a rychlosti řízení. Jednotliví vedoucí informovali o změnách v agendách svých 
odborů a připomenuli povinnosti obcí. Z porady starostů je pořízen samostatný zápis tajemnicí 
MěÚ Votice.  
 
Bod bez návrhu na usnesení: 
Členská schůze bere na vědomí podané informace.  
 
 
4) Sociální koordinátor  

 
Koordinátorka soc. práce Petra Kocourková prezentovala svoji terénní činnost na území 
dotčených obcí, počty obsloužených klientů a problémy, které se vyskytly v rámci výkonu této 
práce. V. Liška informoval o společné schůzce se vedoucí soc. odboru MěÚ Votice a vedoucí 
pracovnicí Úřadu práce Votice, kde diskutovali rozsah kompetencí k řešení sociálních situací 
občanů v rámci jednotlivých pověření pracovníků.  
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Pro území obcí v MAS Krajina srdce je podaná žádost na výkon práce sociálního koordinátora ve 
výši 0,5 úvazku s výkonem práce od 1. 5. 2018 s délkou realizace 3 roky – na této pozici je Jan 
Počepický. Podmínky čerpání dotace jsou shodné jako u projektu MAS Posázaví.  

 
Bod bez návrhu na usnesení: 
Členská schůze bere na vědomí podané informace. 
 

 
5) Dopravní obslužnost 

 
Jiří Slavík a Jan Vachtl informovali o jednáních na IDSK k procesu integrace. V IDSK došlo 
k personálním změnám, které pravděpodobně ovlivní rychlost integrace v kombinaci 
s přestavbou dopravního terminálu v Benešově. Území ORP je rozčleněno na pásma už nyní. 
Jednání o integraci v původním termínu, tak aby spoje jezdily od 9/2019. 

 
Bod bez návrhu na usnesení: 
Členská schůze bere na vědomí podané informace. 

 
6)   Informace k činnosti CSS, dodatek smlouvy k projektu 

 
a) Zápis ze setkání starostů je samostatný dokument a tvoří přílohu tohoto zápisu.  
 
b) Schválení Závěrečného účtu za rok 2018, Účetní závěrky a Rozpočtového opatření č. 1 
E. Melicharová seznámila přítomné s požadavky účetní na projednání a schválení výše uvedených 
dokumentů. 

Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Voticko za rok 2018 byl vypracován a 
řádně vyvěšen po dobu 15 dní na fyzických i elektronických úředních deskách všech členských 
obcí. Zároveň byly vyvěšeny výkazy – výkaz o plnění rozpočtu, rozvaha, výkaz zisků a ztrát,  
příloha, závěrečná zpráva o kontrole odborem kontroly Středočeského kraje za rok 2018. 
Požádala o schválení závěrečného účtu Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Voticko za rok 
2018 s výhradou. Při přezkoumání hospodaření DSO Mikrorgionu Voticko za rok 2018   byla 
zjištěna chyba – chybně bylo účtováno o pořízení drobného majetku. Účetní napíše dopis o 
nápravě nedostatků a pošle jej na odbor kontroly Středočeského kraje do 15 dnů od schválení 
závěrečného účtu. 

Účetní dále žádá o schválení účetní závěrky Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Voticko za 
rok 2018. Hospodářský výsledek svazku obcí za rok 2018 - ztráta ve výši 159 132,01 Kč bude 
přeúčtován na účet 432 - výsledek hospodaření předcházejících účetních období.  
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Rozpočtové opatření č. 1: 

Příjmy: 

Snížení – příspěvek Posázaví (dotace MPSV) § 3639 pol. 2324    - 632 tis. Kč 

Navýšení – dotace MPSV pol. 4116                                                   + 632 tis. Kč       

Výdaje: 

Cestovné § 3639, pol. 5173                                                          + 10 tis. Kč 

Platby poplatků státu § 3639, pol. 5362                                       + 1 tis. Kč 

Ostatní služby § 3639, pol. 5169                                                    -11 tis. Kč 

 

O. Marvanová v rámci tohoto bodu informovala o zvyšující se náročnosti na organizaci zadávaní 
veřejných zakázek. V. Liška přednesl návrh na zvýšení ceny za organizaci VŘ malého rozsahu ze 
současných 5 000,- na 8 000,- Kč. J. Jonsztová navrhla zvýšení na 10 000,- Kč za jednu zakázku. O 
návrhu J. Jonsztové se hlasovalo.  

 
Usnesení č. 2: 
Členská schůze schvaluje počtem 14 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 se zdržel Závěrečný účet 
Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Voticko za rok 2018, Účetní závěrku a Rozpočtové 
opatření č. 1. a dále zvýšení ceny na 10 000,- Kč za administraci veřejné zakázky malého rozsahu. 

 
7) Diskuse, závěr 

 
V. Liška informoval podání návrhu na vklad do KN k nabytí pozemků pod opuštěným drážním 
tělesem v úseku Votice – Olbramovice.  
 
 
V. Liška navrhl další téma k diskusi, a to řešení odpadového hospodářství v rámci ORP 
v souvislosti s prodlužováním smluv, soutěžením dodavatelů, revizí stávajících smluv. 
Plán příštích zasedání bude upřesněn. 
 
Bod bez návrhu na usnesení: 
Členská schůze Mikroregionu Voticko bere na vědomí podané informace. 
 
Zasedání bylo ukončeno v 15:30 hodin.  
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Přílohy: 
a) Prezenční listina 
b) Zápis se setkání CSS 

 
Zapsala: Lucie Krubnerová, 29. 5. 2019     
 
Ověřovatelé zápisu: Václav Karda                   _____________________ 

        
 

         Viktor Liška              _____________________ 


