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Zápis z jednání Rady Regionálního svazku obcí Bohdanečsko č. 3/20 
ze dne  25. 6. 2020 

 
 
Přítomni: dle prezenční listiny 
 

 
Předseda svazku přivítal přítomné, konstatoval, že rada je usnášeníschopná a zahájil jednání rady.  
 
 
1) POV 2020 

 
Dne 16. 6. 2020 rozhodlo zastupitelstvo Pardubického kraje o neposkytnutí dotace na projekt „Obnova veřejných 
prostranství mikroregionu Bohdanečsko“. Vzhledem k tomu, není ve finančních možnostech RSOB projekt 
realizovat.  
 
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 2020. 
Hlasování: všichni pro 
 
 
2) Aktualizace Stanov a Programu rozvoje 

 
Návrh na změnu stanov byl rozeslán do členských obcí. Změnu stanov bude třeba projednat v jednotlivých 
členských obcích na jednání zastupitelstva obce. Usnesení jednotlivých obcí není nutné dokládat. 
Rada se shodla na potřebě aktualizovat Program rozvoje. Za tímto účelem byla oslovena MAS Bohdanečsko. 
 
K jednání se jako host připojuje Ing. Daniela Dvořáková. 
 
Paní Dvořáková seznámila členy rady s návrhy na zpracování strategie RSOB. Poukázala na to, že současně 
bude MAS bohdanečsko zpracovávat svou strategii. Vstupní data obou materiálů by měla být stejná. Každý 
z dokumentů bude však strukturován jinak. Rada se bude dále zabývat zadáním struktury a rozsahu 
strategického materiálu. 
 
Usnesení:  
2.1. Rada doporučuje projednat návrh změny Stanov Regionálního svazku obcí Bohdanečsko na 
jednáních zastupitelstva jednotlivých členských obcí. 
Hlasování: všichni pro 
2.2. Rada bere na vědomí potřebu aktualizace Programu rozvoje mikroregionu Bohdanečsko. 
Hlasování: všichni pro 
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3) Schválení účetní závěrky 2019 
 

Předseda informoval přítomné o jednání Kontrolní komise, při kterém byla provedena kontrola podkladů ke 
schválení účetní závěrky RSOB. Komise zjistila, že schvalovaná účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz 
účetnictví a finanční situace svazku a doporučuje radě svazku účetní závěrku za rok 2019 schválit. Přítomným 
byly předloženy příslušné účetní doklady (Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu, Rozvaha-Bilance, Výkaz zisku a 
ztrát, Příloha, Inventarizační zpráva za rok 2019). 
 
Usnesení: 
3.1 Rada schvaluje Účetní závěrku Regionálního svazku obcí Bohdanečsko za rok 2019. 
Hlasování: všichni pro 
 
 
4) Diskuse, různé 

 
Nebyly vzneseny žádné podněty. 
 
 
 
Zapsala: Zabranská            
 
 
 
 
 
 
 
Předseda: Ing. Bc. Vladimír Šebek  
 
 
 
Místopředseda: Ing. Václav Fišer 
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