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Zápis z jednání Rady Regionálního svazku obcí Bohdanečsko č. 4/20 
ze dne  20. 11. 2020 

 
 
Přítomni: dle prezenční listiny 
 
 
 

Předseda svazku přivítal přítomné, konstatoval, že rada je usnášeníschopná a zahájil jednání rady.  
 
 
1) Přijetí nových členů 

 
Předseda informoval přítomné, že obdržel žádosti o vstup do Regionálního svazku obcí Bohdanečsko od obcí 
Řečany nad Labem, Strašov a Semín. 
Žádost obce Řečany na Labem byla doručena dne 26. 10. 2020, včetně usnesení zastupitelstva obce ze dne 7. 
10. 2020, kde byl vstup schválen. Obec Strašov doručila žádost dne 11. 11. 2020. Součástí bylo rovněž usnesení 
zastupitelstva obce ze dne 21. 10. 2020 o rozhodnutí o vstup do svazku. Žádost obce Semín byla doručena 
svazku dne 18. 11. 2020, společně s usnesením zastupitelstva obce ze dne 21. 10. 2020. Bylo konstatováno, že 
obce doložily povinné náležitosti a je možné jejich vstup schválit, a to s platností k 1. 1. 2021. 
 
Usnesení: 
1.1. Rada schvaluje vstup obcí Řečany nad Labem, Strašov a Semín do Regionálního svazku obcí 
Bohdanečsko k 1. 1. 2021. 
Hlasování: všichni pro 
 
 
2) Aktualizace Stanov 

 
Vzhledem k přijetí nových členů byl radě předložen aktualizovaný seznam členů (příloha č. 1 Stanov RSOB). 
 
Usnesení:  
2.1. Rada doporučuje projednat návrh změny Stanov Regionálního svazku obcí Bohdanečsko na 
jednáních zastupitelstva jednotlivých členských obcí a změnu schválit. 
Hlasování: všichni pro 
 
 
3) POV 2021 

 
Členské obce podaly celkem 9 záměrů týkajících se jak nového vybavení, tak i oprav, údržby, modernizace 
veřejných prostranství. Přítomní předložené podklady projednali. Vzhledem k tomu, že několik obcí zaslalo 
záměry většího rozsahu, podmiňuje rada zařazení těchto záměrů do projektové žádosti prohlášením, že pokud 
bude projekt RSOB podpořen z POV 2021 i v minimální míře, bude i přesto obec svůj záměr realizovat. Je třeba 
zajistit, aby se dostálo obsahu projektu. Výše dotace může dosahovat max. 70% z celkové částky, nejvýše však 1 
mil. Kč. Projekt je rozdělen na investiční a neinvestiční část.  
Administrátorka osloví jednotlivé obce a o výsledku jednání bude radu informovat.  
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4) Cyklopanely RSOB 
 

Radě byla předložena tabulka. Z požadavků zatím vyplývá potřeba zhotovení 1 nového stojanu a 6 map. Některé 
obce se k obnově panelů zatím nevyjádřily. Zbývá doplnit informace o 15 panelech. Obec Kasalice se připojila 
k požadavkům a navrhla místa pro dva cyklopanely (Kasalice, Kasaličky). Rada vyčlení finance na obnovu 
cyklopanelů do rozpočtu na příští rok. 
 
 
5) Rozpočet 2021 

 
Členové rady byli seznámeni s aktuálním stavem čerpání rozpočtu 2020. Aktuální stav na účtu k 19. 11. 2020 je 
286 833,65 Kč. Byl projednán návrh rozpočtu pro rok 2021 dle jednotlivých položek. V PŘÍJMOVÉ ČÁSTI jsou 
vyčísleny členské příspěvky od jednotlivých obcí. Jsou zde nově zahrnuty i nově přijaté obce. Rada navrhuje 
zachovat výši členských příspěvků ve výši 30 Kč/obyv./rok. Ve VÝDAJOVÉ ČÁSTI jsou zahrnuty běžné výdaje, 
z toho vyčísleny mzdové náklady a dále pak příspěvek MAS Bohdanečsko (10 Kč/obyv./rok). Rozpočet je 
navržen jako přebytkový. Rada se shodla, že návrh rozpočtu bude vyvěšen dle paragrafů.  
Dále byl projednán návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2022-2026.  
Oba dokumenty budou rozeslány do členských obcí k vyvěšení na úřední desku. 
 
Usnesení: 
5.1. 1.2. Rada doporučuje valné hromadě schválit členský příspěvek ve výši 30 Kč na obyvatele. 
Hlasování: všichni pro 
5.2. Rada doporučuje valné hromadě návrh rozpočtu a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 
2022-2026 schválit. 
Hlasování: všichni pro 
 
 
6) Organizační záležitosti 

 
Přítomní projednali možné termíny jednání valné hromady. Setkání zástupců členských obcí se uskuteční dne 
17. 12. 2020 od 16.00 hod. v Kasalicích. Rada svazku zahájí jednání od 15.00 hod. 
Na program jednání jsou navrženy následující body: 

1. Představení nových členů 
2. Změna stanov 
3. Zpráva o činnosti 
4. Plán o činnosti 
5. Rozpočet 2021 
6. Informace z MAS 
7. Diskuse, různé 

 
Radě byly dále předloženy dohody o provedení práce týkající se zajištění organizačních záležitostí svazku na rok 
2021. Rozsah pracovních úvazků je shodný jako v předchozím roce. Dohody budou uzavřeny na dobu určitou. 
 
Usnesení: 
6.1 Rada schvaluje dohodu o provedení práce s p. Dagmar Kašparovou spočívající v zajištění vedení 
účetní evidence. 
Hlasování: všichni pro 
6.2. Rada schvaluje dohodu o provedení práce s p. Petrem Černým spočívající v zajištění správy 
prodejních stánků a party stanu. 
Hlasování: všichni pro 
6.3 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 
 

mailto:info@lazne.bohdanec.cz


 
Regionální svazek obcí Bohdanečsko, Masarykovo nám. 1, 533 41 Lázně Bohdaneč, IČ: 70847517 

Telefon: +420 466 797 061, e-mail: podatelna@lazne.bohdanec.cz, www.bohdanecsko.cz 

7) Diskuse, různé 
Přítomným byl předložen plán inventur na rok 2020. Inventarizační zpráva bude vypracována do 31. 1. 2021. 
Majetek, pořízený v rámci POV 2015, bude možné převést nejdříve po 31. 5. 2021. Vyúčtování projektu bylo 
podáno až k 21. 5. 2016 a doba udržitelnosti je smlouvou stanovena na dobu 5 let od ukončení projektu. 
 
Usnesení: 
7.1. Rada schvaluje Plán inventur na rok 2020. 
Hlasování: všichni pro 
 
 
 
Zapsala: Zabranská            
 
 
 
Předseda: Ing. Bc. Vladimír Šebek  
 
 
 
Místopředseda: Ing. Václav Fišer 
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