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Zápis z jednání Valné hromady Regionálního svazku obcí Bohdanečsko  
konané dne 1. 12. 2022  

 
Přítomni: dle prezenční listiny 
Program: 
1. Zahájení jednání 
2. Zpráva o činnosti 
3. Volba nových orgánů 
4. Plán činnosti 
5. Rozpočet 2023 
6. Informace z MAS 
7. Diskuse, různé 
8. Závěr 
 
1) Zahájení jednání 
Na úvod místopředseda přivítal přítomné. Jednání členských obcí svazku probíhá v Langrově síni Městského 
úřadu Lázně Bohdaneč. Bylo zahájeno jednání a místopředseda předložil ke schválení program uvedený na 
pozvánce. Návrhy na doplnění nebo změnu programu podány nebyly.     
Usnesení:  
Valná hromada schvaluje program jednání valné hromady. 
Pro: 19  Proti: 0   Zdrželo se hlasování: 0 
Usnesení bylo přijato. 
 
Dnešní valná hromada je volební. Místopředseda doporučuje sloučit volební komisi, mandátovou komisi a 
návrhovou komisi do jedné. Místopředseda navrhuje komisi v následujícím složení: 
Volební komise, mandátová komise a návrhová komise: Ing. Pavel Jirava, PhD., Miloš Koch. 
Předseda navrhuje jako ověřovatele zápisu: Bc. Eva Šmeralová. 
Nikdo nevznesl žádnou námitku ani jiný návrh. Zapisovatelem jednání je určena p. Zabranská. 
Usnesení:  
Valná hromada schvaluje volební komisi, mandátovou komisi a návrhovou komisi ve složení Ing. Pavel 
Jirava, PhD. a Miloš Koch. 
Pro: 17  Proti: 0  Zdrželo se hlasování: 2 
Usnesení bylo přijato. 
 
Valná hromada schvaluje ověřovatelem zápisu Bc. Eva Šmeralovou. 
Pro: 18  Proti: 0   Zdrželo se hlasování: 1 
Usnesení bylo přijato. 
 
Komise konstatovala, že jednání valné hromady je přítomno 19 zástupců členských obcí z celkového počtu 28, 
jednání valné hromady je usnášeníschopné. 
 
2) Zpráva o činnosti (období od 24. 5. 2022 do 1. 12. 2022) 
M. Zabranská přednesla zprávu o činnosti RSOB za uplynulé období.   

a) V daném období proběhlo dne 14. 10. 2022 jednání rady svazku. Operativně bylo schváleno rozpočtové 
opatření č. RO2/2022. Zápisy z jednání jsou zveřejněny na webových stránkách mikroregionu 
www.bohdanecsko.cz. 

b) Prostřednictvím smluvních ujednání byl realizován projekt POV 2022.  
c) V rámci neinvestiční části projektu byla provedena rekonstrukce příjezdové komunikace ke hřbitovu ve 

Vápně a oprava schodiště na hřbitově v Lázních Bohdaneč. V rámci investiční části projektu byla na 
hřbitově v Lázních Bohdaneč vybudována nová bezbariérová rampa. 
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Dotazy k přednesené zprávě nebyly vzneseny.       
Usnesení: 
Valná hromada bere na vědomí Zprávu o činnosti Regionálního svazku obcí Bohdanečsko za období 
od 24. 5. 2022 do 1. 12. 2022. 
 
3) Volba orgánů svazku 
Valné hromadě Regionálního svazku obcí Bohdanečsko přísluší dle Stanov volit jednotlivé orgány svazku 
(předsedu, místopředsedu, členy rady svazku a kontrolní komisi). Místopředseda navrhl způsob volby nových 
orgánů aklamací. Jiný návrh vznesen nebyl. 
Usnesení:  
Valná hromada schvaluje způsob volby nových orgánů aklamací. 
Pro: 19  Proti: 0   Zdrželo se hlasování: 0 
Usnesení bylo přijato. 
 
Místopředseda navrhl na předsedu svazku Ing. Josefa Štěpanovského, starostu města Lázně Bohdaneč. Jiný 
návrh vznesen nebyl.  
Usnesení:  
Valná hromada schvaluje Ing. Josefa Štěpanovského předsedou Regionálního svazku obcí Bohdanečsko.  
Pro: 18   Proti: 0   Zdrželo se hlasování: 1 
Usnesení bylo přijato. 

 
Vedení jednání převzal nově zvolený předseda.  
Předseda navrhl na místopředsedu Ing. Václava Fišera, starostu obce Rohovládova Bělá. Jiný návrh vznesen 
nebyl.  
Usnesení:  
Valná hromada schvaluje Ing. Václava Fišera místopředsedou Regionálního svazku obcí Bohdanečsko.  
Pro: 18  Proti: 0   Zdrželo se hlasování: 1 
Usnesení bylo přijato. 

 
Předseda navrhl za členy rady svazku obce Rybitví (obec zastoupena Bc. Evou Šmeralovou), Řečany nad 
Labem (obec zastoupena Ing. Michaelou Matouškovou) a Živanice (obec zastoupena Petrem Lejhancem). Jiný 
návrh vznesen nebyl.  
Usnesení:  
Valná hromada schvaluje obce Rybitví, Řečany nad Labem a Živanice jako členy rady Regionálního 
svazku obcí Bohdanečsko.  
Pro: 19   Proti: 0   Zdrželo se hlasování: 0 
Usnesení bylo přijato. 

 
Předseda navrhl za členy kontrolní komise obce Chýšť (obec zastoupena Pavlínou Salvovou), Vlčí Habřina (obec 
zastoupena Jaroslavem Bartošem) a Vyšehněvice (obec zastoupena Ing. Janou Exnerovou). Jiný návrh vznesen 
nebyl.  
Usnesení:  
Valná hromada schvaluje obce Chýšť, Vlčí Habřina a Vyšehněvice jako členy kontrolní komise 
Regionálního svazku obcí Bohdanečsko.  
Pro: 18   Proti: 0   Zdrželo se hlasování: 1 
Usnesení bylo přijato. 

 
V souvislosti s volbou nových orgánů svazku je nutné provést změnu v Registru právnických osob vedeném 
Krajským úřadem Pardubického kraje.  
Usnesení:  
Valná hromada ukládá provést změnu v Registru právnických osob. 
Z: předseda svazku  T: příští rada svazku   
Pro: 19   Proti: 0   Zdrželo se hlasování: 0 
Usnesení bylo přijato. 
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Regionální svazek obcí Bohdanečsko je členem MAS Bohdanečsko, z.s. Po volbě nových orgánů svazku je třeba 
pověřit zástupce RSOB na jednání místní akční skupiny. Předseda navrhl pověřit touto funkcí starostku obce 
Rybitví, Bc. Evu Šmeralovou. Jiný návrh nebyl vznesen.  
Usnesení:  
Valná hromada pověřuje Bc. Evu Šmeralovou zastupováním Regionálního svazku obcí Bohdanečsko 
v MAS Bohdanečsko, z.s.  
Pro: 19   Proti: 0   Zdrželo se hlasování: 0 
Usnesení bylo přijato. 
 
4) Plán činnosti 2023 
Předseda předal slovo p. Zabranské. Ta přednesla plán činnosti RSOB na rok 2023.  
 
a) Rada svazku bude na příštím jednání schvalovat Plán inventur 2022. Inventury budou provedeny v průběhu 
měsíce ledna 2023.  
Majetek pořízený v rámci POV 2022 bude formou smlouvy o výpůjčce převeden na členské obce. Majetek svazku 
pořízený v rámci POV 2017, u kterého končí ke dni 31. 12. 2022 udržitelnost, bude po provedených inventurách 
možné připravit k bezúplatnému převodu na obec prostřednictvím darovací smlouvy. Mělo by se jednat o herní 
prvky, které byly pořízeny do mateřských škol, venkovní ping-pongové stoly a 4 ukazatele rychlosti. Schválení 
převodu majetku bude řešeno na příští Valné hromadě.   
    
b) Realizace projektů pro podporu rozvoje území Regionálního svazku obcí Bohdanečsko prostřednictvím výzev 
POV 2023 a cestovního ruchu. 
 
Pardubický kraj vypsal pro rok 2023 výzvu na dotaci POV. Uzávěrka žádostí je 31. 12. 2022. Členské obce byly 
osloveny se žádostí o zaslání návrhu záměrů. Ty zaslalo pouze několik obcí, a jednalo se o posilovací stroje pro 
seniory, oprava lávky přes Opatovický kanál a informační systém do obcí (cedule). 
Předseda vyzval přítomné zástupce obcí k diskusi nad dalšími tématy. Obec Přelovice navrhla zřídit v obcích 
sloupky s veřejnou wifi, dalším návrhem za Lázně Bohdaneč byly solární nabíjecí stanice na kola jako doplnění 
stávajícího mobiliáře u cyklostezek. Obec Řečany nad Labem a Břehy se připojili k návrhu na vybavení obcí 
informačním systémem. V rámci další debaty vyvstaly dvě možnosti, jakým způsobem toto realizovat. Jednak 
prostřednictvím cedulí se směrovkami k důležitým místům v rámci obce doplněnými o ukazatele na zajímavá 
místa v okolí (do sousedních obcí). Druhou možností pak bylo zhotovení informačního panelu s mapou regionu, 
kde budou vyznačena zajímavá místa (tipy k návštěvě). 
 
c) Nadále bude pokračovat spolupráce a koordinace aktivit s MAS Bohdanečsko, z.s.  
 
d) Aktualizace Programu rozvoje mikroregionu Bohdanečsko. 
 
Další doplnění plánu činnosti pro rok 2023 nebylo požadováno. 
 
Usnesení: 
Valná hromada schvaluje plán činnosti na rok 2023.     
Pro: 19   Proti: 0   Zdrželo se hlasování: 0 
Usnesení bylo přijato. 
 
 
5) Rozpočet 2023 
Předseda předal slovo p. Zabranské. Přítomným byl předložen návrh rozpočtu svazku na rok 2023. Rozpočet 
předjednala rada svazku a doporučuje valné hromadě jeho schválení. Návrh rozpočtu byl rozeslán do členských 
obcí ke zveřejnění na úřední desce. Výdajová stránka rozpočtu je 372 490 Kč, příjmová stránka rozpočtu je 
211 630 Kč. Navržen je členský příspěvek ve výši 30 Kč na obyvatele. Projekty POV 2023 budou zahrnuty do 
rozpočtu podle závěru z projednání v zastupitelstvu Pardubického kraje. Předseda otevřel k návrhu rozpravu. 
Připomínky a dotazy nebyly vzneseny.   
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Usnesení: 
Valná hromada schvaluje pro rok 2023 členský příspěvek ve výši 30 Kč na obyvatele.  
Pro: 19  Proti: 0  Zdrželo se hlasování: 0 
Usnesení bylo přijato. 

 
Valná hromada schvaluje Rozpočet Regionálního svazku obcí Bohdanečsko na rok 2023. 
Pro: 19   Proti: 0  Zdrželo se hlasování: 0 
Usnesení bylo přijato. 

 
Valná hromada schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu na období 2024-2028. 
Pro: 19  Proti: 0  Zdrželo se hlasování: 0 
Usnesení bylo přijato. 
 
6) Informace z MAS Bohdanečsko, z.s. 
Předseda předal slovo D. Dvořákové, manažerce MAS Bohdanečsko. 
a) Kancelář MAS bude v rámci svého území poskytovat bezplatné konzultace u dotace Nová zelená úsporám 

light (NZÚL). MAS bude pomáhat při zpracování a podání žádosti, vydání odborného posudku. Více 
informací mohou obce získat v kanceláři MAS. 

b) V rámci programového rámce IROP 2021+ byla pro MAS byla schválena alokace ve výši 40 332 833 Kč 
(celkové způsobilé výdaje na projekty), dotační prostředky ve výši 38 316 191 Kč. Dotační podpora u 
projektů IROP bude 95 % (5 % spolufinancování ze strany žadatele). MAS bude vybírat z oblastí: doprava, 
veřejná prostranství, hasiči, vzdělávání, sociální služby, kultura, cestovní ruch. 

c) Dne 28. 5. 2022 se v Přelovicích konal 1. ročník cykloorientačního závodu FRČÍ TO. Organizátorem závodu 
je MAS Bohdanečsko, z. s. Cílem závodu je jednak propagovat region jako vhodnou destinaci pro cyklistiku, 
poukázat na skrytá a zároveň pěkná místa a zároveň propagovat místní producenty.  

d) MAS v letošním roce zpracovává dokument Koncepce udržitelného rozvoje cestovního ruchu v regionu 
Bohdanečsko. MAS při tvorbě koncepce spolupracovala se starosty obcí a dalšími aktéry cestovního ruchu v 
území MAS, odborníky a experty v oboru. Mezi aktéry panuje shoda, že jednotným pojítkem regionu je 
Opatovický kanál – ten na sebe nabaluje jednotlivá témata (cyklo, Pernštejnové, rybníky, příroda). Pracovní 
verzi Koncepce udržitelného rozvoje cestovního ruchu v regionu Bohdanečsko je podkladem pro jednání 
Valné hromady MAS. 

 
7) Diskuse, různé 
Pozvání na příští jednání valné hromady vznesla obec Rybitví, Přelovice a Strašov.  
 
8) Závěr  
Předseda poděkoval přítomným za účast a jednání valné hromady byla ukončil. 

 

Zapsala: Zabranská            

 

Předseda svazku: Ing. Josef Štěpanovský 

 

Místopředseda svazku: Ing. Václav Fišer 

 

Ověřovatel zápisu: Bc. Eva Šmeralová 
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Usnesení Valné hromady Regionálního svazku obcí Bohdanečsko  
konané dne 1. 12. 2022  

 

 
1. Valná hromada schvaluje program jednání valné hromady. 

2. Valná hromada schvaluje volební komisi, mandátovou komisi a návrhovou komisi ve složení Ing. Pavel 

Jirava, PhD. a Miloš Koch. 

3. Valná hromada schvaluje ověřovatelem zápisu Bc. Evu Šmeralovou. 

4. Valná hromada schvaluje způsob volby nových orgánů aklamací. 

5. Valná hromada bere na vědomí Zprávu o činnosti Regionálního svazku obcí Bohdanečsko za období 

od 24. 5. 2022 do 1. 12. 2022. 

6. Valná hromada schvaluje Ing. Josefa Štěpanovského předsedou Regionálního svazku obcí 

Bohdanečsko.  

7. Valná hromada schvaluje Ing. Václava Fišera místopředsedou Regionálního svazku obcí Bohdanečsko.  

8. Valná hromada schvaluje obce Rybitví, Řečany nad Labem a Živanice jako členy rady Regionálního 

svazku obcí Bohdanečsko.  

9. Valná hromada schvaluje obce Chýšť, Vlčí Habřina a Vyšehněvice jako členy kontrolní komise 

Regionálního svazku obcí Bohdanečsko.  

10. Valná hromada ukládá provést změnu v Registru právnických osob. 

Z: předseda svazku  T: příští rada svazku   

11. Valná hromada pověřuje Bc. Evu Šmeralovou zastupováním Regionálního svazku obcí Bohdanečsko 

v MAS Bohdanečsko, z.s.  

12. Valná hromada schvaluje plán činnosti na rok 2023.     

13. Valná hromada schvaluje pro rok 2023 členský příspěvek ve výši 30 Kč na obyvatele.  

14. Valná hromada schvaluje Rozpočet Regionálního svazku obcí Bohdanečsko na rok 2023. 

15. Valná hromada schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu na období 2024 – 2028.  

 

Předseda svazku: Ing. Josef Štěpanovský 

Místopředseda svazku: Ing. Václav Fišer 

Ověřovatel zápisu: Bc. Eva Šmeralová 

mailto:podatelna@lazne.bohdanec.cz

