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Zápis z jednání Valné hromady Regionálního svazku obcí Bohdanečsko  
konané dne 22. 5. 2022 

 
Přítomni: dle prezenční listiny 
 
Program: 
 
1. Zahájení jednání. 

2. Hospodaření svazku v roce 2021. 

3. Zpráva o činnosti. 

4. Informace z MAS. 

5. Diskuse, různé. 

6. Závěr. 

 
1) Zahájení jednání 

Na úvod předseda svazku přivítal přítomné a poděkoval obci Strašov za pozvání. Předal slovo starostovi obce, 
panu Petru Kopáčovi, který přivítal 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: 19  Proti: 0  Zdrželo se hlasování: 0 
 
Předseda navrhl sloučit mandátovou a návrhovou komisi do jedné v následujícím složení: 
Mandátová a návrhová komise Petr Kopáč a Pavla Sirůčková Friedrichová. 
Dále navrhl ověřovatele zápisu pana Petra Jiravu. 
Nikdo nevznesl žádnou námitku ani jiný návrh. Zapisovatelkou jednání je určena p. Zabranská. 
 
Usnesení:  
Valná hromada schvaluje mandátovou a návrhovou komisi ve složení Petr Kopáč a Pavla Sirůčková 
Friedrichová. 
Valná hromada schvaluje ověřovatelem zápisu Petra Jiravu. 
Pro: 19  Proti: 0   Zdrželo se hlasování: 0 
 
Komise konstatovala, že jednání valné hromady je přítomno 18 zástupců členských obcí z celkového počtu 28, 
jednání valné hromady je usnášeníschopné. 
 
 
2) Hospodaření svazku v roce 2021 

Předseda informoval o přezkoumání hospodaření svazku za rok 2021, které proběhlo ve dnech 10. 11. 2021 a 10. 
3. 2022. Předložil Návrh závěrečného účtu za rok 2021 a Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021 
svazku se závěrem, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Doklady byly rozeslány do členských obcí ke zveřejnění 
na úřední desku obecních úřadů.   
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Dnešního dne, tj. 24. 5. 2022 provedla kontrolní komise přípravu podkladů ke schválení účetní závěrky RSOB. 
Skutečné celkové příjmy za rok 2021 byly 494 504,60 Kč, celkové výdaje byly 243 184,40 Kč. Zůstatek finančních 
prostředků na účtu svazku ke dni 31. 12. 2021 byl 532 498,12 Kč. Následně dnešního dne byla radou svazku účetní 
závěrka za rok 2021 schválena. Rada svazku doporučuje valné hromadě dokumenty schválit. Dotazy 
k hospodaření svazku v roce 2021 vzneseny nebyly. Hospodářský výsledek za rok činí 251 320,20 Kč. 
 
Usnesení:  
Valná hromada schvaluje Závěrečný účet a Zprávu o přezkoumání hospodaření Regionálního svazku obcí 
Bohdanečsko za rok 2021 se závěrem bez chyb a nedostatků. Celoroční hospodaření DSO bez výhrad.  
Pro: 19    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. 
 

 

3) Zpráva o činnosti (období od 16. 12. 2021 do 24. 5. 2022) 

 

a) V daném období proběhla celkem 2 jednání rady svazku, a to ve dnech 7. 4. 2022.a dnes před jednáním 

valné hromady, tj. 24. 5. 2022. Zápisy jsou zveřejněny na webových stránkách www.bohdanecsko.cz.  

b) V prosinci 2021 byla podána žádost o dotaci z POV 2022 na revitalizaci hřbitovů mikroregionu. Krajský 

úřad se rozhodl v letošním roce podpořit žádost svazku částkou 200 000, 00 Kč. Všechny obce, které se 

do projektu zapojily, vyslovily souhlas s poskytnutou částkou dotace a potvrdily, že své záměry budou 

realizovat. Rada svazku schválila přijetí dotace a pověřila předsedu k podpisu smlouvy. 

c) V současné době finalizujeme projekt z programu Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu na 

doplnění a obnovu doprovodného mobiliáře cyklotras podél Opatovického kanálu, v rámci kterého byly 

provedeny opravy cyklopanelů.  

d) Dotazy k přednesené zprávě vzneseny nebyly.  

Usnesení:  
Valná hromada bere na vědomí schválení smlouvy o přidělení dotace Pardubického kraje ve výši 200 000,00 
Kč na projekt „Revitalizace hřbitovů mikroregionu Bohdanečsko“. 
Valná hromada bere na vědomí Zprávu o činnosti Regionálního svazku obcí Bohdanečsko za období od 
16. 12. 2021 do 24. 5. 2022. 
 
 
4) Informace z MAS  

Předseda předal slovo D. Dvořákové, manažerce MAS, která přítomné informovala o činnosti místní akční skupiny. 
Paní Dvořáková informovala průběhu realizace Strategie MAS Bohdanečsko 2014+. Informovala o stavu čerpání 
MAS ve výzvách IROP a PRV a přípravě programového období 2021+. Informovala o projektu v OPZ+, přípravách 
projektů v OPŽP, předpokládané alokaci v IROP a oblastech podpory v IROP 2021+. D Dvořáková dále podala 
informaci o plánovaném projednání programového rámce IROP s obcemi, který proběhne pravděpodobně v 
průběhu léta v závislosti na přidělené alokaci v IROP pro MAS, schválení programového dokumentu IROP a 
zpřesnění podmínek přijatelnosti projektů realizovaných v IROP. 
Dále si vzala slovo p. Makovská a představila přítomným plánované akce, zejména cyklozávod Frčí to a poděkovala 
za finanční příspěvky RSOB a jednotlivých obcí. 
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5) Diskuse, různé 

Paní starostkou obce Vyšehněvice, p. Exnerová, bylo navrženo téma k diskusi „nedostatek počtu volných 
míst v MŠ“. Malé obce, které nejsou zřizovatelem mateřských školek mají potíže s umisťováním dětí do 
školek v okolních obcích, které nemají dostatečnou kapacitu. Situace je jednak způsobená tím že se jedná 
o silné populační ročníky, ale také tím, že se do školek hlásí děti cizinců z  Ukrajiny. Problémem je i 
uzavření smlouvy o spádovosti, čemuž se zřizovatelé školek v současné době brání. Z pohledu 
zřizovatelů se jedná o problém, který však nemohou obce řešit na úkor svých občanů. Paní starostka 
obce Řečany n. Labem, p. Matoušková, k věci uvedla, že je třeba aby starosta obce sledoval 
demografický vývoj a mohl tak dopředu plánovat další kroky. Jako možné řešení vidí spojení několika 
obcí a zřizení tzv. kontejnerových školek, na jejichž financování se budou obce podílet společným dílem. 
Starosta obce Černá u Bohdanče, p. Pilný v současné době podal žádost o stavební povolení pro MŠ 
v jejich obci. Popsal proces, který tomu předcházel a jaká úskalí už musel překonat, aby mohl na stavbu 
školky získat dotace. Předseda svazku následně poděkoval přítomným za jednotlivé příspěvky a diskusi 
ukončil.  
 
 
6) Závěr  

Předseda poděkoval obci Strašov za přípravu zázemí pro jednání svazku a přítomným za účast. Příští jednání 
členských obcí proběhne ve městě Lázně Bohdaneč, bude se jednat o ustavující valnou hromadu, kde budou 
voleny nové orgány. Valná hromada byla ukončena.  
  

Zapsala: Zabranská             

 
Předseda svazku:       Místopředseda svazku:  

 
 
 
 
 

………………………………………      ………………………………………   
Ing. Bc. Vladimír Šebek             Ing. Václav Fišer   

  
 
 
Ověřovatel zápisu: 
 
 
 
 
 
 
………………………………………  
PhDr. Petr Jirava, PhD. 
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Usnesení Valné hromady Regionálního svazku obcí Bohdanečsko  
konané dne 24. 5. 2022 

 
1. Valná hromada schvaluje program jednání valné hromady. 

2. Valná hromada schvaluje mandátovou a návrhovou komisi ve složení Petr Kopáč a Pavla Sirůčková 

Friedrichová. 

3. Valná hromada schvaluje ověřovatelem zápisu Petr Jirava.  

4. Valná hromada schvaluje Závěrečný účet a Zprávu o přezkoumání hospodaření Regionálního svazku 

obcí Bohdanečsko za rok 2021 se závěrem bez chyb a nedostatků. Celoroční hospodaření DSO bez 

výhrad. 

5. Valná hromada bere na vědomí schválení smlouvy o přidělení dotace Pardubického kraje ve výši 

200 000,00 Kč na projekt „Revitalizace hřbitovů mikroregionu Bohdanečsko“. 

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

od 16. 12. 2021 do 24. 5. 2022. 

 
 
Předseda svazku:       Místopředseda svazku:  

 
 
 
 
 
 
 

………………………………………      ………………………………………   
Ing. Bc. Vladimír Šebek             Ing. Václav Fišer   

  
 
 
Ověřovatel zápisu: 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………………  

       Ing. Pavel Jirava, Ph.D. 
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