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Zápis z jednání Rady Regionálního svazku obcí Bohdanečsko č. 5/21 
ze dne 16. 11. 2021 

 
 
Přítomni: dle prezenční listiny 
 
 
 

Předseda svazku přivítal přítomné, konstatoval, že rada je usnášeníschopná a zahájil jednání rady.  
 
 
1) Obnova a doplnění mobiliáře cyklotras 

 
Na základě obdržení dotace Pardubického kraje byl vybrán realizátor akce. Ten provedl posouzení jednotlivých 
infopanelů a na základě toho vytvořil cenovou nabídku. Jedná se o opravu 10 infopanelů a výměně 2 panelů 
(oproti původním 3). V 1 případě jde o zhotovení nového infopanelu pro obec Kasalice a v 1 případě výměna 
stávajícího panelu za nový v obci Černá u Bohdanče. Změna v projektu byla konzultována s Pardubickým krajem 
a předběžně odsouhlasena. Radě byla předložena tabulka s přehledem infopanelů. Na základě toho budou 
vystaveny objednávky pro dodavatele. 
 
 
2) POV 2022 

 
Členské obce byly emailem ze dne 20. 10. 2021 seznámeny s podmínkami pro podání záměrů do POV 2022. 
K dnešnímu dni byly podány záměry z obcí Rohovládova Bělá, Rohoznice, Přepychy, Strašov, Lázně Bohdaneč 
a Rybitví viz příloha. Výše dotace může dosahovat max. 70% z celkové částky, nejvýše však 1 mil. Kč. Projekt 
může obsahovat jak investiční, tak neinvestiční výdaje. Přítomní předložené podklady projednali. Bylo ujednáno, 
že svazek využije možnosti nabízených konzultací ze strany krajského úřadu. V tuto chvíli dává prioritu podpoře 
školských zařízení a rekonstrukce hřbitovů. Konečné rozhodnutí ohledně zaměření projektu bude učiněno na 
základě konzultace záměrů. 
 
 
 
3) Rozpočet 202 

 
Členové rady byli seznámeni s aktuálním stavem čerpání rozpočtu 2021. Byl projednán návrh rozpočtu pro rok 
2022 dle jednotlivých položek. V PŘÍJMOVÉ ČÁSTI jsou vyčísleny členské příspěvky od jednotlivých obcí. Rada 
navrhuje zachovat výši členských příspěvků ve výši 30 Kč/obyv./rok. Ve VÝDAJOVÉ ČÁSTI jsou zahrnuty běžné 
výdaje, z toho vyčísleny mzdové náklady, náklady související s projektem Obnova a doplnění mobiliáře a dále 
pak příspěvek MAS Bohdanečsko (10 Kč/obyv./rok). Rozpočet je navržen jako přebytkový.  
Dále byl projednán návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2023-2027.  
Oba dokumenty budou rozeslány do členských obcí k vyvěšení na úřední desku. 
 
Usnesení: 
3. 1. Rada doporučuje valné hromadě schválit členský příspěvek ve výši 30 Kč na obyvatele. 
Hlasování: všichni pro 
3. 2. Rada doporučuje valné hromadě návrh rozpočtu na r. 2022 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu 
na rok 2023-2027 schválit. 
Hlasování: všichni pro 
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4) Organizační záležitosti 
 

Přítomní projednali možné termíny jednání valné hromady. Setkání zástupců členských obcí se uskuteční dne 9. 
12. 2021 od 16.00 hod. ve Strašově. Rada svazku zahájí jednání od 15.00 hod. 
Na program jednání jsou navrženy následující body: 

1. Zpráva o činnosti 
2. Plán o činnosti 
3. Rozpočet 2022 
4. Informace z MAS 
5. Diskuse, různé 

 
Na Valné hromadě se bude schvalovat převod majetku z POV z let 2015 a 2016. 
Radě byly dále předloženy dohody o provedení práce týkající se zajištění organizačních záležitostí svazku na rok 
2022. Rozsah pracovních úvazků je shodný jako v předchozím roce. Dohody budou uzavřeny na dobu určitou. 
 
Usnesení: 
4. 1. Rada schvaluje dohodu o provedení práce s p. Dagmar Kašparovou spočívající v zajištění vedení 
účetní evidence. 
Hlasování: všichni pro 
4. 2. Rada schvaluje dohodu o provedení práce s p. Petrem Černým spočívající v zajištění správy 
prodejních stánků a party stanu. 
Hlasování: všichni pro 
4. 3. Rada schvaluje dohodu o provedení práce s Mgr. Martinou Zabranskou spočívající v zajištění 
administrativního chodu Regionálního svazku obcí Bohdanečsko a vedení projektu Program obnovy 
venkova. 
Hlasování: všichni pro 
 
5) Diskuse, různé 
Přítomným byl předložen plán inventur na rok 2021. Inventarizační zpráva bude vypracována do 31. 1. 2022.  
 
Usnesení: 
5.1. Rada schvaluje Plán inventur na rok 2021. 
Hlasování: všichni pro 
 
 
 
Zapsala: Zabranská            
 
 
 
Předseda: Ing. Bc. Vladimír Šebek  
 
 
 
Místopředseda: Ing. Václav Fišer 
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