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Zápis z jednání Valné hromady Regionálního svazku obcí Bohdanečsko  

konané dne 3. 12. 2019  

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

 

Program: 

1. Zahájení jednání  

2. Zpráva o činnosti  

3. Změna stanov  

4. Plán činnosti 

5. Rozpočet 2020  

6. Informace z MAS 

7. Diskuse, různé  

8. Závěr 

 

 

1) Zahájení jednání 

Na úvod předseda svazku přivítal přítomné a poděkoval obci Dolany za pozvání. Předal slovo starostovi obce, 

panu Miroslavu Havránkovi, který uvítal zástupce členských obcí.   

Následně předseda svazku zahájil jednání valné hromady. Předložil ke schválení program uvedený na pozvánce. 

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: pan Jaroslav Bartoš a pan Miroslav Havránek. 

Dále navrhl ověřovatele zápisu: paní Alena Smolíková. 

Nikdo nevznesl žádnou námitku ani jiný návrh. Zapisovatelem jednání je určena p. Zabranská. 

 

Usnesení:  

Valná hromada schvaluje mandátovou komisi a návrhovou komisi ve složení pan Jaroslav Bartoš a pan 

Miroslav Havránek.  

Pro: 18  Proti: 0  Zdrželo se hlasování: 0 

Valná hromada schvaluje ověřovatelem zápisu paní Alenu Smolíkovou.. 

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) Zpráva o činnosti (období od 6. 6. 2019 do 3. 12. 2019) 

Předseda přednesl zprávu o činnosti RSOB za uplynulé období.   
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a) V daném období proběhlo dne 31. 7. 2019, 16. 8. 2019, 24. 10. 2019 a 3. 12. 2019 jednání rady svazku. 

Operativně bylo schváleno rozpočtové opatření č. RO3/2019 a č. RO4/2019. Zápisy z jednání jsou zveřejněny na 

webových stránkách mikroregionu www.bohdanecsko.cz. 

b) Prostřednictvím smluvních ujednání byl realizován projekt POV 2019.  

Z celkového počtu 13 podaných záměrů, jich bylo realizováno jen 12. Obec Bukovka odložila záměr opravy 

hasičské nádrže z důvodu nižší podpory, než bylo zažádáno. V rámci neinvestiční části projektu byly provedeny 

úpravy veřejných prostranství v obcích Dolany (pryžová dlažba na dětském hřišti), Chýšť (turistické odpočívadlo u 

rybníčku „Dolina“), Křičeň (dodláždění chodníku), Neratov (informační a interaktivní panel), Plch a Rohovládova 

Bělá (venkovní fitness prvky), Přepychy (výměna dopravního značení), Rohoznice (herní prvky na dětské hřiště), 

Újezd u Přelouče (oprava chodníku před knihovnou). V rámci investiční části projektu bylo v obci Přelovice 

instalováno nové solární osvětlení, v obci Sopřeč byla vybudována nová autobusová zastávka a v obci Živanice 

nová dřevěná pergola u rybníčku. 

Všechny záměry byly uskutečněny dle plánu a vyúčtování bude podáno v řádném termínu. 

c) Regionální svazek obcí Bohdanečsko přijal k 1. 9. 2019 novou členskou obec, obec Kasalice. 

Dotazy k přednesené zprávě nebyly vzneseny.       

 

Usnesení:  

Valná hromada bere na vědomí Zprávu o činnosti Regionálního svazku obcí Bohdanečsko za období 

od 6. 6. 2019 do 3. 12. 2019. 

Pro: 18   Proti: 0   Zdrželo se hlasování: 0 

 

 

3) Změna stanov RSOB 

Rada svazku schválila dne 16. 8. 2019 vstup obce Kasalice do RSOB. Přijetí bylo schváleno k 1. 9. 2019. Byla 

provedena aktualizace Přílohy č. 1 Stanov Regionálního svazku obcí Bohdanečsko se seznamem členů svazku. 

Stávající Stanovy byly schváleny v roce 2013. Předseda navrhl jejich změnu spočívající v doplnění způsobů 

hlasování valné hromady a rady svazku o možnost rozhodovat per rollam, tedy bez nutnosti scházet se. Dle 

návrhu na změnu Stanov může nově: 

- valná hromada jednat a rozhodovat na základě písemně zdůvodněného návrhu „per rollam“ s tím, že k přijetí 

rozhodnutí tímto způsobem je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů, 

- předseda svazku vyvolat hlasování rady svazku korespondenční formu, per rollam, pokud je třeba přijmout 

v naléhavých odůvodněných případech rychlé usnesení. K přijetí usnesení tímto způsobem je třeba souhlasu 

nadpoloviční většiny všech jejích členů. 

V souvislosti se změnou stanov svazku je nutné provést změnu v Registru právnických osob vedeném Krajským 

úřadem Pardubického kraje.  

Proti návrhu nebyly podány žádné námitky. 

 

Usnesení:  

Valná hromada schvaluje změnu Stanov Regionálního svazku obcí Bohdanečsko.  

Pro: 18  Proti: 0  Zdrželo se hlasování: 0 

Valná hromada ukládá provést změnu stanov v Registru právnických osob. 

Z: předseda svazku  T: příští rada svazku   

Pro: 18   Proti: 0   Zdrželo se hlasování: 0 

 

 

4) Plán činnosti 

Předseda předal slovo p. Zabranské. Ta přednesla plán činnosti RSOB na rok 2020.  

a) Rada svazku schválila Plán inventur 2019. Inventury budou provedeny v průběhu měsíce ledna 2020.  
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Majetek pořízený v rámci POV 2019 bude formou smlouvy o výpůjčce převeden na členské obce.   

b) V prosinci 2019 bude podána žádost o dotaci pro etapový projekt „Obnova veřejných prostranství mikroregionu 

Bohdanečsko“ v rámci POV 2020. Obsahem projektu jsou investiční i neinvestiční záměry 9 obcí věnované 

opravám, údržbě a novému vybavení ulic, náměstí a návsí a související infrastruktury. Předpokládané celkové 

náklady jsou 834 670 Kč (dotace max. 70 %). Realizace projektu v roce 2020 bude záviset na výši schválené 

dotace.  

c) Nadále bude pokračovat spolupráce a koordinace aktivit s MAS Bohdanečsko, z.s.  

d) Nadále budou pokračovat aktivity k omezení nákladní dopravy na hlavních tazích procházejících 

mikroregionem. Předseda podal přítomným informaci o aktuálním dění. Silnice I/36 v úseku od výjezdu z dálnice 

D11 po křižovatku se silnicí III/32225 v Rybitví je již v současné době rozhodnutím Ministerstva dopravy ČR 

vyřazena z kategorie silnic I. třídy. Na zařazení do kategorie silnic II. třídy byla stanovena lhůta 6 měsíců. Do té 

doby je silnice veřejnou účelovou komunikaci ve správě Ředitelství silnic a dálnic ČR, které se zavázalo, že na 

vlastní náklady zajistí údržbu silnice v zimním období. Předseda konstatoval, že mandát bude využívat i v dalších 

jednáních. 

Další doplnění plánu činnosti pro rok 2020 nebylo požadováno.  

 

Usnesení: 

Valná hromada schvaluje plán činnosti na rok 2020.     

Pro: 18   Proti: 0   Zdrželo se hlasování: 0 

 

 

5) Rozpočet 2020 

Předseda předal slovo p. Zabranské. Přítomným byl předložen návrh rozpočtu svazku na rok 2020. Rozpočet 

předjednala rada svazku a doporučuje valné hromadě jeho schválení. Návrh rozpočtu byl rozeslán do členských 

obcí ke zveřejnění na úřední desce. Výdajová stránka rozpočtu je 230 690 Kč, příjmová stránka rozpočtu je          

381 970 Kč. Navržen je členský příspěvek ve výši 30 Kč na obyvatele. Projekt POV 2020 bude zahrnut do 

rozpočtu podle závěru z projednání v zastupitelstvu Pardubického kraje. Předseda otevřel k návrhu rozpravu. 

Připomínky a dotazy nebyly vzneseny.   

 

Usnesení: 

Valná hromada schvaluje pro rok 2020 členský příspěvek ve výši 30 Kč na obyvatele.  

Pro: 18   Proti: 0  Zdrželo se hlasování: 0 

Valná hromada schvaluje Rozpočet Regionálního svazku obcí Bohdanečsko na rok 2020. 

Pro: 18   Proti: 0  Zdrželo se hlasování: 0 

Valná hromada schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu na období 2021 – 2025.   

Pro: 18   Proti: 0  Zdrželo se hlasování: 0 

 

 

6) Informace z MAS Bohdanečsko, z.s. 

Předseda předal slovo paní Dvořákové. D. Dvořáková informovala o realizovaných výzvách v IROP, PRV a 

dotačním titulu „Malý LEADER pro Bohdanečsko“. Dále představila některé realizované projekty a informovala o 

plánovaných dotačních titulech MAS v příštím roce. Poplatek za obyvatele zůstává pro rok 2020 ve stejné výši 

(10 Kč/obyv.). Poslední VH MAS se uskutečnila dne 3. 12. 2019 v Rybitví. 

D. Dvořáková informovala přítomné o Adventním dnu otevřených dveří na MAS, který se uskuteční v úterý 10. 

12. 2019 od 9-16 h, kdykoliv v tomto čase. Cílem je adventní posezení u čaje či kávy, diskuze a podněty pro 

činnost MAS.  
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Dále informovala o Společenském setkání regionu Bohdanečska, které se uskuteční v pátek 24. 4. 2020 od 17h 

(pravděpodobně v Kasalicích). Všichni přítomní jsou srdečně zváni a pozvánku obdrží v dostatečném časovém 

předstihu. 

 

 

7) Diskuse, různé 

Starosta obce Břehy, pan Jirava, informoval přítomné o vývoji situace kolem plánované těžby písku v lokalitě 

Mělice a Lohenice. Aktivity proti zahájení těžby vyvíjí jak Sdružení obcí Přeloučska, tak Spolek obcí a občanů 

proti těžbě štěrkopísku v Lohenicích, který je možné finančně podpořit. K tématu byla odvysílaná televizní 

reportáž, na základě které se starostovi ozvala společnost VAK Hodonín, která podobný případ již řešila. Průběh 

je zaznamenán na jejich webových stránkách https://www.vak-hod.cz/?page_id=3685. 

Starostka obce Bukovka, paní Friedrichová Sirůčková, přítomné seznámila s aktivitou Sdružení místních 

samospráv, které jedná s Ochranným svazem autorským o možnosti uzavření smlouvy s obcemi, kdy by bylo 

možné hradit poplatky paušální částkou. 

Na některé obce (Rybitví, Břehy) se obrátila strana zelených, zastoupená Ing. Linhartem, s tím, že chce být 

informována předem o plánovaném kácení stromů v obci.  

Příští jednání valné hromady se uskuteční v obci Přelovice.  

 

 

8) Závěr  

Předseda poděkoval přítomným za účast. Valná hromada byla ukončena.  

 

Zapsala: Zabranská              

 

Předseda svazku: Ing. Bc. Vladimír Šebek 

 

Místopředseda svazku: Ing. Václav Fišer 

 

Ověřovatel zápisu: Alena Smolíková 
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Usnesení Valné hromady Regionálního svazku obcí Bohdanečsko  

konané dne 3. 12. 2019  

 

 

1. Valná hromada schvaluje program jednání valné hromady. 

2. Valná hromada schvaluje mandátovou komisi a návrhovou komisi ve složení pan Josef Bartoš a pan 

Miroslav Havránek. 

3. Valná hromada schvaluje ověřovatelem zápisu paní Alenu Smolíkovou. 

4. Valná hromada bere na vědomí Zprávu o činnosti Regionálního svazku obcí Bohdanečsko za období 

od 6. 6. 2019 do 3. 12. 2019. 

5. Valná hromada schvaluje změnu stanov. 

6. Valná hromada ukládá provést změnu v Registru právnických osob. 

Z: předseda svazku  T: příští rada svazku   

7. Valná hromada schvaluje plán činnosti na rok 2020. 

8. Valná hromada schvaluje pro rok 2020 členský příspěvek ve výši 30 Kč na obyvatele.  

9. Valná hromada schvaluje Rozpočet Regionálního svazku obcí Bohdanečsko na rok 2020. 

10. Valná hromada schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu na období 2021 – 2025.   

 

Předseda svazku: Ing. Bc. Vladimír Šebek 

 

Místopředseda svazku: Ing. Václav Fišer 

 

Ověřovatel zápisu: Alena Smolíková 
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