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Zápis z hlasování per rollam Rady Regionálního svazku obcí Bohdanečsko č. 1/21 

ze dne  12. 3. 2021 
 
 

Hlasování se zúčastnili: dle prezenční listiny  
 
 
1) Vyjádření ke způsobu jednání rady svazku 

 
Dle Stanov RSOB pokud je třeba přijmout v naléhavých odůvodněných případech rychlé usnesení, může 
předseda svazku vyvolat hlasování korespondenční formu, per rollam. K přijetí usnesení tímto způsobem je třeba 
souhlasu nadpoloviční většiny všech členů. 
Současná epidemiologická situace na území ČR je velmi vážná, i nadále platí vyhlášení nouzového stavu, 
omezení počtu shromážděných osob a nařízení o dodržování distanční vzdálenosti mezi účastníky jednání. 
Zároveň je třeba rychle rozhodnout o záměru RSOB podat žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Pardubického 
kraje, kdy termín podání žádostí je do 12. 3. 2021. Z těchto důvodů předseda svazku rozhodl vyvolat aktuální 
jednání rady svazku formou per rollam. K přijetí usnesení tímto způsobem je třeba souhlasu nadpoloviční většiny 
všech členů. 
 
Usnesení: 
1.1 Rada schvaluje jednání rady svazku formou per rollam. 
Hlasování: všichni pro 
 
 

2) Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraji 
 

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor kultury sportu a cestovního ruchu vypsal výzvu „Podpora budování 
infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraji“. Program je zaměřen na dílčí podporu budování 
infrastruktury cestovního ruchu na území Pk. Cílem programu je kvalitativní a kvantitativní rozvoj infrastruktury 
ČR na území Pardubického kraje. Oprávněným žadatelem může být i dobrovolný svazek obcí. 
Vzhledem k tomu, že RSOB plánuje opravit stávající mobiliář podél cyklotras, resp. vyměnit a opravit infopanely, 
které byly instalovány v členských obcí v letech 2004 - 2006 a jejichž stav už je nevyhovující, navrhuje předseda 
podat žádost o dotaci v souladu s výzvou.  
Jedná se o celkovou výměnu 2 panelů v obci Černá u Bohdanče a Přelovice, výrobu nového infopanelu do obce 
Kasalice (územní souhlas městského úřadu Lázně Bohdaneč č. j. MULB/01245/2021 ze dne 11. 3. 2021) a 
částečnou opravu 6 infopanelů v členských obcích dle zaslaných požadavků jednotlivých starostů. 
Výše dotace může dosahovat max. 70% z celkové částky, minimálně 50. 000 Kč nejvýše však 300. 000 Kč. 
Projekt je rozdělen na investiční a neinvestiční část. Celkové náklady projektu činí 105. 000 Kč, z toho investiční 
náklady jsou 15. 000 Kč a neinvestiční náklady ve výši 90. 000 Kč. Žádost bude zpracována s požadavkem ve 
výši 73. 500 Kč. 
 
Usnesení: 
2.1 Rada schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje 
v rámci výzvy „Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraji“ pro projekt 
„Doplnění a obnova mobiliáře cyklotras podél Opatovického kanálu“ s celkovými náklady ve výši              
105. 000 Kč.    
Hlasování: všichni pro 
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Návrh hlasování byl odeslán dne: 11. 3. 2021  
Usnesení byla přijata dne: 12. 3. 2021 
 
Zapsala: Zabranská          
 
 
 

Předseda svazku:      Místopředseda svazku: 

 

 

 

……………………………………………..    ………………………………………..  

Ing. Bc. Vladimír Šebek       Ing. Václav Fišer 
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