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Zápis z jednání Rady Regionálního svazku obcí Bohdanečsko č. 3/22 
ze dne  11. 10. 2022  

 
 
Přítomni: dle prezenční listiny 

 

Předseda svazku přivítal přítomné, konstatoval, že rada je usnášeníschopná a zahájil jednání rady.  

 

1) POV 2022 

V rámci programu POV 2022 byl podpořen projekt Revitalizace hřbitovů mikroregionu Bohdanečsko, který 

obsahoval tři záměry. Dne 15. 9. 2022 bylo starostkou obce Rohoznice oznámeno, že obec se rozhodla podaný 

záměr nerealizovat. S ohledem na to je třeba rozhodnout o změně projektu a tedy i způsobu využití dotace a 

příspěvku RSOB pro zbývající záměry. Změna byla předem konzultována s administrátorem POV, p. Vokálem. 

Radě byla předložena nová tabulka se skutečnými náklady jednotlivých záměrů. Rekonstrukce komunikace ke 

hřbitovu ve Vápně je realizována 4 obcemi. Jedná se o neinvestiční projekt. V rámci rekonstrukce hřbitova 

v Lázních Bohdaneč bude zhotovena nová bezbariérová rampa (investiční část projektu) a provedena 

rekonstrukce stávajícího schodiště (neinvestiční část projektu). Celkové náklady na projekt RSOB činí 550 090,00 

Kč. Bylo rozhodnuto, že se se zbývající částka rozdělí mezi dva záměry rovným dílem (viz tabulka).  

 

Usnesení: 

Rada schvaluje úpravu projektu „Revitalizace hřbitovů mikroregionu Bohdanečsko“ a pověřuje předsedu 

svazku podpisem Smlouvy o dílo č. 30/2022 se Správou a údržbou silnic Pardubického kraje a Smlouvy o 

dílo č. 31/2022 s REKLAMNÍ EU s. r. o. 

Hlasování: všichni pro 

Rada schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2022 

Hlasování: všichni pro 

Rada schvaluje mimořádné členské příspěvky pro obce zapojené do POV 2022 (doplatky). 

Hlasování: všichni pro 

 

 

2) Příprava valné hromady 

Přítomní projednali možné termíny jednání valné hromady. Setkání zástupců členských obcí se uskuteční dne 1. 

12. 2022 od 16 hod. v Lázních Bohdanči. Na programu jednání jsou navrženy následující body: 

1. Zpráva o činnosti 

2. Volba nových orgánů 

3. Plán činnosti 

4. Rozpočet 2023 

5. Informace z MAS 

6. Diskuse, různé 

 

Valná hromada bude volit nové orgány – předsedu svazku, místopředsedu svazku, radu svazku a kontrolní 

komisi. Dále bude valná hromada schvalovat pověření k zastupování RSOB pro jednání MAS Bohdanečsko, z. s.     
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V návrhu rozpočtu pro rok 2023 je v položce PŘÍJMY vyčíslen členský příspěvek ve výši 30 Kč/obyvatele. 

Ve VÝDAJÍCH jsou zahrnuty položky spojené s chodem svazku. Rozpočet je navržen jako přebytkový. Návrh 

rozpočtu a střednědobý výhled rozpočtu bude rozeslán do členských obcí ke zveřejnění na úřední desku.   

 

Usnesení: 

Rada doporučuje valné hromadě schválit výši členských příspěvků pro rok 2023 ve výši 30 Kč/obyv./rok. 

Hlasování: všichni pro 

Rada doporučuje valné hromadě schválit návrh rozpočtu pro rok 2023.  

Hlasování: všichni pro 

 

 

3) Diskuse, různé 

Administrátorka svazku informovala přítomné, že dne 6. 10. 2022 proběhlo dílčí přezkoumání hospodaření 

svazku se závěrem bez chyb a nedostatků. 

 

Radou byly projednány možnosti podat žádost v rámci POV 2023. Obce budou osloveny, aby posílaly své 

záměry, které by se mohly zpracovat pro příští rok. 

 

 

Předseda svazku poděkoval přítomným za účast a dosavadní spolupráci v rámci svazku a jednání rady ukončil. 

 

 

 

Zapsala: Zabranská             

 

 

Předseda svazku: Ing. Bc. Vladimír Šebek 

 

 

Místopředseda svazku: Ing. Václav Fišer 

¨ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozn. Z organizačních důvodů byla radou svazku upravena doba jednání Valné hromady RSOB na 17.15 hod. 

Termín zůstává stejný. 
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