Zápis z jednání Valné hromady Regionálního svazku obcí Bohdanečsko
konané dne 25. 6. 2020
Přítomni: dle prezenční listiny
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zahájení jednání.
Hospodaření svazku v roce 2019.
Aktualizace stanov.
Zpráva o činnosti.
Projekt POV 2020.
Informace z MAS.
Diskuse, různé.
Závěr.

1) Zahájení jednání
Na úvod předseda svazku přivítal přítomné a poděkoval obci Přelovice za pozvání. Předal slovo starostovi obce,
panu Miloši Kochovi, který přivítal zástupce členských obcí.
Následně předseda svazku zahájil jednání valné hromady. Předložil ke schválení program uvedený na pozvánce.
Vzhledem k žádosti manažerky MAS Bohdanečsko, paní Dvořákové, aby mohla se svým příspěvkem vystoupit už
v úvodu, navrhl předseda svazku změnit pořadí projednávaných bodů následovně:
1. Zahájení jednání
2. Informace z MAS
3. Hospodaření svazku v roce 2019
4. Aktualizace stanov
5. Zpráva o činnosti
6. Projekt POV 2020
7. Diskuse, různé
8. Závěr
Jiné návrhy na doplnění nebo změnu programu nebyly vzneseny.
Usnesení:
Valná hromada schvaluje program jednání valné hromady.
Pro: 18
Proti: 0.
Zdrželo se hlasování: 0
Předseda navrhl sloučit mandátovou a návrhovou komisi do jedné v následujícím složení:
Mandátová a návrhová komise: Ing. Jana Exnerová a Miloš Koch
Dále navrhl ověřovatele zápisu: Bc. Eva Šmeralovou.
Nikdo nevznesl žádnou námitku ani jiný návrh. Zapisovatelkou jednání je určena p. Zabranská.
Usnesení:
Valná hromada schvaluje mandátovou a návrhovou komisi ve složení Miloš Koch a Ing. Jana Exnerová.
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se hlasování: 0
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Valná hromada schvaluje ověřovatelem zápisu Bc. Eva Šmeralová.
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se hlasování: 0
Komise konstatovala, že jednání valné hromady je přítomno 18 zástupců členských obcí z celkového počtu 25,
jednání valné hromady je usnášeníschopné.
2) Informace z MAS
Předseda předal slovo D. Dvořákové, manažerce MAS, která přítomné informovala o současných změnách
v souvislosti s pandemií Covid 19. Z Krajského úřadu bude nakonec podpořen projekt Malý LEADER pro
Bohdanečsko na představila harmonogram výzev na rok 2020. MAS žádá, aby obce své případné záměry vkládali
do zásobníku Pardubického kraje. Dále informovala přítomné o procesu standardizace – potřeba odsouhlasit území
na další programové období. V letošním roce bude zpracována Strategie MAS Bohdanečsko, jednotlivé obce
budou osloveny se žádostí o spolupráci a podání informací, které budou podkladem strategie.
Na základě podnětu obce Bukovka vznikla další aktivita Kapacita MŠ v regionu Bohdanečsko s cílem zjistit
obsazenost míst v MŠ, kterou se MAS bude nadále zabývat.
Ing. Lenka Makovská v závěru informovala o kampani www.REGIONYSOBĚ.cz, kterou připravila Národní síť
místních akčních skupin na podporu lokální ekonomiky. Jedná se o web, jehož cílem je propojit lokální nabídku
podnikatelů s místními konzumenty a s turisty.
3) Hospodaření svazku v roce 2019

Předseda informoval o přezkoumání hospodaření svazku za rok 2019, které proběhlo ve dnech 10. 10.
2019 a 7. 4. 2020. Předložil Návrh závěrečného účtu za rok 2019 a Zprávu o výsledku přezkoumání
hospodaření za rok 2019 svazku se závěrem, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Doklady byly
rozeslány do členských obcí ke zveřejnění na úřední desku obecních úřadů.
Před jednáním valné hromady provedla kontrolní komise přípravu podkladů ke schválení účetní závěrky RSOB a
následně rada svazku účetní závěrku za rok 2019 schválila. Skutečné celkové příjmy za rok 2019 byly 1 234
611,40 Kč, celkové výdaje byly 1 589 129,50 Kč. Zůstatek finančních prostředků na účtu svazku ke dni
31. 12. 2019 byl 139 793,81 Kč. Podklady byly předloženy radě svazku. Rada svazku doporučuje valné hromadě
dokumenty schválit. Dotazy k hospodaření svazku v roce 2019 vzneseny nebyly.
Usnesení:
Valná hromada schvaluje Závěrečný účet a Zprávu o přezkoumání hospodaření Regionálního svazku obcí
Bohdanečsko za rok 2019 se závěrem bez chyb a nedostatků. Celoroční hospodaření DSO bez výhrad.
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se hlasování: 0
Dle § 39 odst. 11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, se
závěrečný účet svazku obcí předkládá zastupitelstvu členských obcí, a to neprodleně po jeho schválení valnou
hromadou RSOB. Do členských obcí bude rozesláno Oznámení o schválení závěrečného účtu ke zveřejnění na
úřední desce.
4) Aktualizace stanov
M. Zabranská informovala, že v rámci hlášení aktualizace stanov svazku do registru DSO na Krajský úřad, bylo
zjištěno, že je třeba aktualizovat i další ustanovení stanov a že není možné v případě valné hromady uplatnit způsob
rozhodování per rollam. Radě byl předložen návrh na aktualizaci, který byl konzultován s pracovnicí oddělení
vnitřních věcí, odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad Krajského úřadu, který vede rejstřík DSO.
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Rada se rozhodla rozšířit i předmět činnosti svazku, v souladu se zákonnými možnostmi. Nové znění stanov, které
v celém rozsahu nahradí stanovy ze dne 3. 12. 2019 je třeba projednat zastupitelstvem členských obcí. (§ 84 odst.
2 písm. e) zákona o obcích, ve znění pozdějších předpisů). Návrh na změnu stanov bude rozeslán členským obcím.
Dále bylo jednáno o aktualizaci Programu rozvoje mikroregionu Bohdanečsko, který byl vypracován v roce 2001 a
není již tedy aktuální. Rada vnímá potřebu aktualizovat Program rozvoje venkova. Za tímto účelem byla oslovena
manažerka MAS Bohdanečsko, paní Dvořáková. Rada se bude dále pracovat na zadávacích podmínkách.

5) Zpráva o činnosti (období od 3. 12. 2019 do 25. 6. 2020)
a) V lednu 2020 byla podána žádost registraci změny stanov na Pardubický úřad (viz bod. 4)).
b) V daném období proběhla celkem 3 jednání rady svazku, a to ve dnech 23. 1. 2020, 5. 6. a dnes před
jednáním valné hromady, tj. 25. 6. 2020. Rada schválila dne 5. 6. 2020 rozpočtové opatření č. 1/2020.
Další jednání rady svazku proběhlo nyní před jednáním valné hromady. Zápisy jsou zveřejněny na
webových stránkách www.bohdanecsko.cz.
c) Ve městě Lázně Bohdaneč došlo k poškození mapy Cyklotrasy podél Opatovického kanálu. Byla poptána
cenová kalkulace na výrobu nového stojanu a mapy. Vzhledem k tomu, že v letošním roce nebude
realizován projekt POV, rozhodla rada o provedení revize všech 27 cyklomap v regionu.
Dotazy k přednesené zprávě vzneseny nebyly.
Usnesení:
Valná hromada bere na vědomí Zprávu o činnosti Regionálního svazku obcí Bohdanečsko za období od 3.
12. 2019 do 25. 6. 2020.
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se hlasování: 0
6) Projekt POV 2020

V prosinci 2019 byla podána žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Pardubického kraje, Program obnovy
venkova. Vzhledem k mimořádné situaci způsobenou onemocněním COVID19 však Zastupitelstvo
Pardubického kraje dne 16. 6. 2020 rozhodlo o neposkytnutí dotace všem dobrovolným svazkům obcí.
Dotace byla schválena pouze pro obce do 1000 obyvatel, prodejny a MAS. Vzhledem k tomu, není ve
finančních možnostech RSOB projekt realizovat.
Usnesení:
Valná hromada bere na vědomí neschválení žádosti o dotaci z POV 2020 pro projekt „Obnova veřejných
prostranství mikroregionu Bohdanečsko“.
Pro:
18
Proti: 0
Zdrželo se hlasování: 0

Valná hromada bere na vědomí rozhodnutí Rady projekt „Obnova veřejných prostranství
mikroregionu Bohdanečsko“ v roce 2020 nerealizovat.
Pro:

18

Proti: 0

Zdrželo se hlasování: 0
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7) Diskuse, různé
Členským obcím byly podány informace ke způsobu nakládání s majetkem pořízeným z POV. Doba udržitelnosti,
resp. doba, po kterou nesmí být majetek převeden na jiného vlastníka je 5 let. V poslední době se svazek zabývá
otázkou nakládání s majetkem, který je nefunkční, neopravitelný a je třeba ho vyřadit. Za tímto účelem budou
osloveny členské obce, kterých se týká převod majetku v letošním roce. Obcím budou následně rozeslány bližší
pokyny.
Dále byla diskutována otázka pořízení stroje na čištění komunikací, který by si členské obce mohly vzájemně sdílet.
8) Závěr
Předseda poděkoval obci Přelovice za přípravu zázemí pro jednání svazku a přítomným za účast. Příští jednání
členských obcí proběhne v obci Kasalice Valná hromada byla ukončena.

Zapsala: Zabranská

Předseda svazku: Ing. Bc. Vladimír Šebek

Místopředseda svazku: Ing. Václav Fišer

Ověřovatel zápisu: Bc. Eva Šmeralová
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Usnesení Valné hromady Regionálního svazku obcí Bohdanečsko
konané dne 25. 6. 2020
1)
2)
3)
4)

Valná hromada schvaluje program jednání valné hromady.
Valná hromada schvaluje mandátovou a návrhovou komisi ve složení Miloš Koch a Ing. Jana Exnerová.
Valná hromada schvaluje ověřovatelem zápisu Bc. Evu Šmeralovou.
Valná hromada schvaluje Závěrečný účet a Zprávu o přezkoumání hospodaření Regionálního svazku
obcí Bohdanečsko za rok 2019 se závěrem bez chyb a nedostatků. Celoroční hospodaření DSO bez
výhrad.
5) Valná hromada bere na vědomí Zprávu o činnosti Regionálního svazku obcí Bohdanečsko za období
od 3. 12. 2019 do 25. 6. 2020.
6) Valná hromada bere na vědomí neschválení žádosti o dotaci z POV 2020 pro projekt „Obnova
veřejných prostranství mikroregionu Bohdanečsko“.
7) Valná hromada bere na vědomí rozhodnutí Rady projekt „Obnova veřejných prostranství
mikroregionu Bohdanečsko“ v roce 2020 nerealizovat.

Předseda svazku: Ing. Bc. Vladimír Šebek

Místopředseda svazku: Ing. Václav Fišer

Ověřovatel zápisu: Bc. Eva Šmeralová
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