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Zápis z jednání Rady Regionálního svazku obcí Bohdanečsko č. 2/21 
ze dne  26. 5. 2021 

 
 
Přítomni: dle prezenční listiny 
 

Předseda svazku přivítal přítomné, konstatoval, že rada je usnášeníschopná a zahájil jednání rady.  
 
1) POV 2021 
Dne 6. 4. 2021 a 20. 4. 2021 se konalo jednání Zastupitelstva Pardubického kraje. V rámci jednání bylo 
rozhodnuto o neposkytnutí dotace z POV 2021 dobrovolným svazkům obcí, tedy i žádosti RSOB. Vzhledem k 
omezeným finančním prostředkům v rozpočtu Pk v souvislosti s onemocněním COVID-19 se navrhuje poskytnutí 
dotace pouze pro obce do 2 000 obyvatel a pro prodejny. 
Usnesení: 
1.1 Rada bere na vědomí rozhodnutí Zastupitelstva Pardubického kraje ohledně neposkytnutí 
finančních příspěvků pro projekt RSOB „Obnova veřejných prostranství mikroregionu Bohdanečsko“.  
Hlasování: všichni pro  
1.2  Rada neschvaluje realizaci projektu „Obnova veřejných prostranství mikroregionu 
Bohdanečsko“ v roce 2021.  
Hlasování: všichni pro 
 
2) Návrh závěrečného účtu a zpráva o výsledku hospodaření svazku za rok 2020 

Předseda informoval o přezkoumání hospodaření svazku za rok 2020, které proběhlo ve dnech 7. 9. 2020 a 17. 
5. 2021. Předložil Návrh závěrečného účtu za rok 2020 a Zprávu o výsledku přezkoumání se závěrem, že nebyly 
zjištěny chyby a nedostatky. Doklady budou rozeslány do členských obcí ke zveřejnění na úřední desku obecních 
úřadů.    

Zůstatek na účtu svazku k dnešnímu dne je 535 432 Kč. 

 
Usnesení: 
2.1. Rada bere na vědomí Návrh závěrečného účtu a Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření 
DSO Regionálního svazku obcí Bohdanečsko za rok 2020 a doporučuje valné hromadě materiály ke 
schválení.    
Hlasování: všichni pro 
 
 
3) Organizační záležitosti 
Jednání Valné hromady proběhne v obci Kasalice dne 17. 6. 2021 od 16,00 hod. Jednání rady svazku se bude 
konat téhož dne od 15.00 hod. Před jednáním bude svolána kontrolní komise, rovněž od 15 hod. 
Navrhovaný program valné hromady je: 
- představení nových členů svazku, 
- hospodaření svazku v roce 2020, 
- zpráva o činnosti (projekt POV, projekt Infopanely) 
- prezentace hostů (KONEP, p. Branská) 
- informace z MAS, 
- různé. 
Podklady k projednání budou do členských obcí rozeslány 31. 5. 2021. 
 
Rada projednala návrhy na doplnění programu.  

 

mailto:info@lazne.bohdanec.cz
http://web2.bohdanecsko.cz/images/logo_mrb.gif


 
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 

Mgr. Zabranská sdělila, že kromě MAS, má zájem vystoupit na VH i organizace koalice nevládek Pardubicka, 
kteří mimo jiné i zašťiťují provoz Regionálního dobrovolnického centra, o jehož činnosti by chtěli starosty obcí 
informovat. Rada doporučuje zahrnout do programu. 
Ing. Fišer představil nabídku na provedení průzkumu třídění odpadu, od paní Doc. Branské, z Univerzity 
Pardubice, Fakulty chemicko-technologické. Průzkum je zaměřen na zjišťování ochoty lidí třídit odpad, způsobu 
třídění, který lidem vyhovuje, co jim naopak vadí, co by je motivovalo - obec z výstupů šetření může přijmout 
určitá opatření. Paní Branská nabízí možnost účastnit se valné hromady svazku a představit dotazníkové šetření 
pro obce. Rada doporučuje zahrnout do programu. 
Dále byla projednána žádost starostky Bukovky, Ing. Fridrichové Sirůčkové ohledně možnosti nákupu energií pro 
svazek obcí. Dle prognóz by cena energií měla opět stoupat, a proto by bylo dobré zvážit společný nákup energií. 
Mohou se k tomu připojit i další subjekty v obci (např. ZŠ, školky atd.). Může doporučit pána, který se tím zabývá 
a pozvat ho na jednání valné hromady. Rada navrhuje, aby paní starostka přednesla nabídku na jednání VH dne 
17. 5. V případě zájmu, je možné pána pozvat na příští VH. 
 
 
4) Různé 
 
Rada projednala nákup externího disku pro administrátorku svazku k zálohování dat o činnosti svazku. Dále pak 
projednala navýšení částky na občerstvení pro účastníky Valné hromady z 1000 Kč na 2000 Kč na jednání VH. 
 
 
Předseda svazku poděkoval přítomným za účast a jednání rady ukončil. 
 
 
Zapsala: Zabranská            
 
 
 
Předseda: Ing. Bc. Vladimír Šebek  
 
 
 
Místopředseda: Ing. Václav Fišer 
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