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Zápis č. 7/2021 

z jednání Členské schůze dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Voticko 

konané 29. 11. 2021 on-line, 10:00 – 12:00 hod. 

 

Místo konání:  on-line  

Přítomni:  Obec Heřmaničky   Jarmila Trachtová, starostka 
Obec Jankov    Bc. Jitka Jonsztová, starostka 
Obec Mezno    Roman Šimek, starosta 
Obec Miličín    Václav Karda, starosta 
Obec Ratměřice   Mgr. Viktor Liška, starosta 
Obec Smilkov    Hana Dohnalová, starostka 
Obec Vojkov    František Baťha, starosta 

Město Votice    Jiří Slavík, starosta 

Městys Vrchotovy Janovice  Marcela Čedíková, starostka 

Obec Zvěstov    Karel Babický, starosta 

Obec Ješetice    Lenka Sladkovská, starostka 
Obec Olbramovice   Ivan Novák, starosta 
Městys Neustupov   Josef Škréta, starosta 
Obec Střezimíř    Bc. Miloš Jelínek, starosta 
  

Omluveni:   Obec Červený Újezd   Miroslav Dohnal, starosta 
 

Hosté: Petra Kocourková, Olga Marvanová, Eliška Melicharová, Nikola Tupá (MAS), 

Tereza Kubištová (KBR), Jana Měchurová 

 

Ověřovatelé zápisu: Jitka Jonsztová, (obec Jankov), Roman Šimek (obec Mezno) 

Zapsala:   Eliška Melicharová 

__________________________________________________________________________________ 

 

Program: 

1) Zahájení, konstatování usnášeníschopnosti, schválení programu, volba ověřovatelů a 
zapisovatele 

2) Personální změny v kanceláři MV 
3) Návrh rozpočtu a členského příspěvku na r. 2022  
4) Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023-2025 
5) MAS Voticko – prezentace činnosti, rozpočet na rok 2022 
6) Koordinace sociální práce v ORP Votice 
7) Pakt starostů – akční plán pro udržitelnou energii a klima 
8) Cyklostezky Votickem: smlouva o výpůjčce se SŽ 
9) Podpora venkovských obchodů z programu Středočeského kraje 
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1) Zahájení, konstatování usnášeníschopnosti, schválení programu, volba ověřovatelů 

Jednání zahájil předseda svazku V. Liška. Ověřovateli zápisu byli navrženi Jitka Jonsztová (obec Jankov) 
a Roman Šimek (obec Mezno), zapisovatelem byla navržena Eliška Melicharová. 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 
(viz prezenční listina). 
 

Usnesení č. 1: 
Členská schůze schvaluje program jednání. Jako prvního ověřovatele zápisu schvaluje Členská schůze 
mikroregionu Jitku Jonsztovou (obec Jankov)), jako druhého ověřovatele schvaluje Členská schůze 
mikroregionu Roman Šimek (obec Mezno) a zapisovatelem určuje Elišku Melicharovou.  
(Hlasování 14 pro, 0 proti, 0 zdržel se) 
 

2) Personální změny v kanceláři Mikroregionu Voticko 
V. Liška informoval, že k 30. 11. ukončila svůj pracovní poměr u MV L. Krubnerová. Představil její 
nástupkyni Janu Měchurovou a předal jí slovo, aby seznámila zástupce obcí se svojí pracovní praxí a 
představou zaměstnání v kanceláři mikroregionu. J. Měchurová bude od 1. 11. pro svazek obcí 
pracovat na DPP a od 1. 1. 2022 nastoupí na 0,5 úvazku. Ve své pracovní náplni se bude zaměřovat na 
dotační management zejména evropských dotací. 
 
Bod bez návrhu na usnesení: 
Členská schůze Mikroregionu Voticko bere na vědomí podané informace. 
 

3) Návrh rozpočtu a členského příspěvku na r. 2022 
V. Liška předložil členské schůzi návrh rozpočtu svazku obcí na rok 2022, který předpokládá navýšení 
členských příspěvků obcí na 100 Kč/obyvatele. Členské příspěvky tvoří 30 % z mzdových nákladů 
kanceláře mikroregionu, zbytek se skládá z 23% z fakturovaných služeb (zpracování VŘ a dotační 
management) a 47% ze získaných dotací na projekty mikroregionu a MAS (MAP, KOSS, Pakt starostů). 
Navýšení členského příspěvku je dáno potřebou podpory MAS Voticko ve výši 40 Kč/obyvatele, dále 
nutnou spoluúčastí k projektu Akční plán pro udržitelnou energii a klima ve výši 10 Kč/obyvatele a 
spoluúčastí k projektu Koordinátor sociální práce ve výši 10 Kč/obyvatele. 
Návrh rozpočtu na straně příjmů a výdajů počítá s přiznanou dotací SFDI na výstavbu cyklostezky 
v úseku Votice – Olbramovice ve výši 33 718 mil. Kč. Rozpočet je navržený jako vyrovnaný. 
K návrhu rozpočtu proběhla diskuze, ve které zástupci obcí vyjádřili, že výši členského příspěvku pro 
rok 2022 musí schválit na zastupitelstvech (radách) obcí. Návrh rozpočtu Mikroregionu Voticko byl 
poté schválen. 
 
Usnesení č. 2: 
Členská schůze po projednání schvaluje návrh rozpočtu na rok 2022 
(Hlasování 13 pro, 0 proti, 1 zdržel se) 
 

4) Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023-2025 
V. Liška představil střednědobý výhled rozpočtu Mikroregionu Voticko na roky 2023-2025. 
 
Bod bez návrhu na usnesení: 
Členská schůze bere na vědomí rozpočtový výhled na roky 2023 – 2025. 
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5) MAS Voticko – prezentace činnosti, rozpočet na rok 2022 
Manažerka N. Tupá představila činnost MAS Voticko a odůvodnila stanovení 40 Kč/ obyvatele jako 
příspěvku Mikroregionu Voticko pro potřeby MAS Voticko. Vyzdvihla, že obě organizace úzce 
spolupracují, pomáhají si a využívají společných finančních prostředků a pracovních úvazků k rozvoji 
našeho regionu.   
Financování chodu kanceláře MAS a příprava Strategie území mělo být původně pokryto z Operačního 
programu MMR Technická pomoc (OPTP). Podle informací od zástupců řídících orgánů (MMR, OPTP) 
z léta 2020 měly být náklady MASek uznatelné z dotace OPTP od 1.1.2021. Jejich proplácení bylo 
přislíbeno ke konci roku 2021. S touto informací byl postaven rozpočet na rok 2021 a nutné 
předfinancování chodu MAS bylo zajištěno finanční výpomocí od Města Votice a neinvestičním 
příspěvkem Mikroregionu Voticko, který nepředstavoval navýšení členských příspěvků jeho obcí a byl 
hrazen z hospodářského výsledku organizace.    
Poskytnuté informace ale ve 2. polovině roku 2021 doznaly změn. Nepřipravenost ČR v oblasti čerpání 
dotací a díky tomu přenastavený systém financování MAS způsobil, že fungující MAS dočerpávají 
podporu v operačním programu z minulého období 2014 - 2021 (IROP). OPTP pro programové období 
2021-2027 se bude spouštět až příští rok 2022. Bohužel 3 nově vzniklé MAS, včetně naší “votické”, 
nejsou způsobilé k výplatě podpory z minulého období.   
OPTP se tedy rozeběhne od 1.1.2022 a první výplata je plánovaná na červenec 2022. Náklady, které 
měla MAS Voticko v letošním roce, se nám již do rozpočtu z dotace nevrátí a musíme je sanovat. Dále 
je nutné pokrýt náklady na přípravu další části strategického dokumentu, na základě kterého budeme 
moct vypisovat výzvy v programovém období 2021-2027, další administrativní práce spojené 
s chodem kanceláře MAS Voticko a vypořádání finanční výpomoci od Města Votice. 
Na jednání Výkonného výboru MAS Voticko, které proběhlo 13.10.2021, se členové proto dohodli na 
podání žádosti o prodloužení splatnosti finanční výpomoci Města Votice do března 2023 a dále se 
dohodli na podání žádosti na Mikroregion Voticko o zaplacení mimořádného členského příspěvku na 
rok 2022 ve výši 461 360 Kč, aby zvýšené náklady nesly pouze obce, nikoliv spolky a podnikatelé 
působící na jejich území. 
 
Bod bez návrhu na usnesení: 
Členská schůze Mikroregionu Voticko bere na vědomí podané informace. 
 

6) Koordinace sociálních služeb v ORP Votice  
Koordinátorka sociální práce P. Kocourková v souvislosti s koncem projektu KOSS I k 31. 1. 2022 
informovala přítomné o své náplni práce, často řešenými situacemi, počty obsloužených klientů 
i o spolupráci s obcemi například v oblasti sociálního bydlení. Další rolí KOSS je koordinace 
Komunitního centra Voticka, v rámci kterého využívá kanceláře ve votickém klášteře deset 
poskytovatelů sociálních služeb.  
Jelikož na konci dubna 2022 končí také projekt KOSS II, ze kterého kancelář využívá 0,5 pracovního 
úvazku, byla vedena diskuze o důležitosti udržet kontinuitu celého projektu do 1. 1. 2023, kdy vzniknou 
uznatelné výdaje na návazný projekt Podpora komunitní a sociální práce na území MAS Voticko.  
V. Liška poté představil návrh financování pozice koordinátora sociální práce na rok 2022. Na půl 
úvazku od února 2022 bude P. Kocourková zaměstnána u MAS Voticko a druhá půlka jejího úvazku od 
května bude za předpokladu navýšení členských úvazků o 10 Kč/obyvatele (viz. návrh členského 
příspěvku na rok 2022) pokračovat u Mikroregionu Voticko. 
 
Bod bez návrhu na usnesení: 
Členská schůze Mikroregionu Voticko bere na vědomí podané informace. 
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7) Pakt starostů – akční plán pro udržitelnou energii a klima 
N. Tupá představila projekt Komunitní energetik Mikroregionu Voticko (ENERKOM), který byl 
podpořen ze Státního fondu životního prostředí ČR částkou 993 500 Kč. Hlavním cílem projektu je 
vytvoření Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima, v rámci kterého budou zpracovány mmj. 
energetické bilance obcí. Spoluúčast mikroregionu činí na dva roky trvání projektu 501 500 Kč. Tato 
částka bude částečně hrazena díky navrženému navýšení členských příspěvků obcí o 10 Kč v rámci 
celkového příspěvku 100 Kč/obyvatele (viz. návrh členského příspěvku na rok 2022). 
 
Bod bez návrhu na usnesení: 
Členská schůze Mikroregionu Voticko bere na vědomí podané informace. 
 

8) Cyklostezky Votickem: smlouva o výpůjčce 

Na základě jednání se Správou železnic V. Liška předložil členské schůzi návrh smlouvy o výpůjčce. 
Správa železnic (půjčitel) v současné době realizuje investiční akci s názvem „Železniční koridor 
v úseku Votice – Sudoměřice u Tábora“, přičemž po jejím dokončení se úsek dráhy v obci Střezimíř 
stane nadbytečným. Mikroregion Voticko (vypůjčitel) projevil zájem ve výše zmíněném úseku dráhy 
vybudovat prostor určený k provozování turistických drezín a nádražního muzea“ Dráhy císaře Fr. 
Josefa“, a v této souvislosti požádal půjčitele o zachování vybraných součástí dráhy, které měly být po 
dokončení investiční akce odstraněny, a to za účelem uchování historie místa. Půjčitel, veden snahou 
vypůjčiteli vyhovět a postupujíce v mezích stanovených mu závaznými právními předpisy, změnil své 
stavební záměry a rozhodl se vybrané součásti dráhy na rozdíl od původního plánu v místě zachovat 
a ponechat je vypůjčiteli k užívání. Smlouva o výpůjčce má za cíl právně upravit hospodaření 
s vybranými součástmi dráhy do doby, než je bude možno převést na vypůjčitele.  
 
Usnesení č. 3: 
Členská schůze po projednání schvaluje Smlouvu o výpůjčce objektů č. 6458020121 včetně příloh se 
seznamem vypůjčených objektů (Hlasování 14 pro, 0 proti, 0 zdržel se) 
 

9) Podpora venkovských obchodů z programu Středočeského kraje 

V. Liška informoval o důvodech nevyhlášení výzvy na podporu venkovských obchodů Středočeským 
krajem v roce 2021. Vyzval starosty obcí k vyjádření, zda by pro své obce využili takovýto druh 
podpory. Zájem o podporu venkovských prodejen s potravinami či smíšeným zbožím vyslovili zástupci 
obcí Střezimíř, Heřmaničky, Vojkov, Smilkov a Ratměřice. 
Prostřednictvím Asociace DSO bude po shromáždění zájmu MV Voticko, i ostatních mikroregionů, 
zaslán souhrnný požadavek náměstkovi pro místní rozvoj Středočeského kraje, na otevření programu 
v roce 2022. 
 
Bod bez návrhu na usnesení: 
Členská schůze Mikroregionu Voticko bere na vědomí podané informace. 
 
 
Zasedání bylo ukončeno v 12:00. 
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Přílohy: 
- Prezenční listina z on-line přihlášení 
- Výpisy on-line hlasování 

- Návrh rozpočtu na rok 2022 

- Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023-2025 

- Prezentace: koordinátor sociální práce 

- Návrh smlouvy o výpůjčce se SŽ 

 
 
Zapsala:    
E. Melicharová, 13. 12. 2021 
 
Ověřovatelé zápisu: Jitka Jonsztová (obec Jankov)        _____________________ 

        
 

         Roman Šimek (obec Mezno)             _____________________ 
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