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Zápis z jednání Rady Regionálního svazku obcí Bohdanečsko č. 2/20 
ze dne  5. 6. 2020 

 
 
Přítomni: dle prezenční listiny 
 

Předseda svazku přivítal přítomné, konstatoval, že rada je usnášeníschopná a zahájil jednání rady.  
 
1) POV 2020 
Dne 25. 5. 2020 se konalo jednání Rady Pardubického kraje. Dle telefonického sdělení Ing. Evžena Vokála 
navrhuje Rada Pk neposkytnout v tomto roce dotaci žádnému DSO. Uspokojeny by měly být jen obce do 1000 
obyvatel. O konečné podobě bude rozhodovat Zastupitelstvo Pardubického kraje dne 16. 6. 2020. 
Rada vyčká konečného rozhodnutí Zastupitelstva kraje a obce bude informovat na jednání valné hromady. 
V případě, že dotace nebudou v tomto roce poskytnuty, nebude možné projekt financovat. Dle posledních 
informací budou z rozpočtu kraje uvolněny alespoň finance pro MAS. 
Usnesení: 
1.1 Rada bere na vědomí usnesení Rady Pardubického kraje ohledně neposkytnutí finančních příspěvků 

pro DSO. 
Hlasování: všichni pro 
 
2) 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. Návrh na změnu stanov bude rozeslán členským obcím. 
Rada se rozhodla rozšířit i předmět činnosti svazku, v souladu se zákonnými možnostmi. 
Dále byla projednána nutnost aktualizovat Program rozvoje mikroregionu Bohdanečsko, který byl vypracován 
v roce 2001 a není již tedy aktuální. Rada navrhuje poptat cenu na aktualizaci materiálu. Administrátorka svazku 
osloví MAS Bohdanečsko ohledně jejich kapacity a případně zjistí cenovou kalkulaci. 
Usnesení:  
2.1. Rada doporučuje valné hromadě schválit změnu Stanov Regionálního svazku obcí Bohdanečsko. 
Hlasování: všichni pro 
 
3) Rozpočtové opatření č. 1/2020 

Předseda informoval o přezkoumání hospodaření svazku za rok 2018, které proběhlo ve dnech 10. 10. 2019 a 7. 
4. 2020. Předložil Návrh závěrečného účtu za rok 2019 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.   
Radě svazku je předloženo rozpočtové opatření. Na straně výdajů jsou vyčísleny náklady spojené s aktualizací 
softwaru účetního programu a položky spojené s opravou turistické mapy ve městě Lázně Bohdaneč, konkrétně 
stojan u Mlýnů, který má poškozenou konstrukci i mapu. Poptána byla firma 2123design, která pro Svazek 
v loňském roce dodávala mapu do stojanu v Sopřeči a dále pak firma VKT. V souvislosti s tím, že pravděpodobně 
nebude realizován POV 2020, navrhuje rada využít finance v tomto roce na případnou obnovu turistických map. 
Administrátorka osloví jednotlivé členské obce, na jejichž území jsou mapy umístěny a získá od nich aktuální 
fotografie. Celkem se jedná o 27 map. 
Dále byl projednán podnět obce Černá u Bohdanče, která reklamuje uhnilé nohy od lavic viz fotodokumentace. 
Lavice byla součástí sezení z masivu, které dodávala pro RSOB firma Pavel Vašíček, Lázně Bohdaneč. Již 
krátce po době dodání se řešily reklamace pro špatně odvedenou práci. Firma byla kontaktována a bylo 
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dohodnuto, že se pan Vašíček dostaví na místní šetření a o návrzích odstranění nedostatku bude informovat. Do 
dnešního dne však takto neučinil a na volání v tomto týdnu nereagoval. Obdobné poškození řeší i obec Plch, od 
které však zatím nemáme podklady. Sezení je v majetku RSOB, obce mají sestavy ve výpůjčce. Převod se měl 
schvalovat na konci tohoto roku. 
Rada navrhuje poškozený majetek řádně zlikvidovat a vyřadit z evidence. Administrátorka osloví všech 8 
dotčených obcí, které vlastní sestavu z roku 2016-2016 a zjistí, zda mají zájem majetek převzít či nikoli a dle toho 
připraví podklady pro likvidaci či převod. Obnovu svazek hradit nebude. 
Usnesení: 
3.1. Rada bere na vědomí Závěrečný účet a Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření DSO 
Regionálního svazku obcí Bohdanečsko za rok 2019 a doporučuje valné hromadě materiály ke schválení.    
Hlasování: všichni pro 
3.2. Rada schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2020. 
Hlasování: všichni pro 
 
4) Příprava valné hromady 
Jednání Valné hromady proběhne v obci Přelovice dne 25. 6. 2020 od 16,00 hod. Jednání rady svazku se bude 
konat téhož dne od 15.15 hod.  
Navrhovaný program valné hromady je: 
- hospodaření svazku v roce 2019, 
- aktualizace stanov, 
- zpráva o činnosti (program rozvoje, cyklomapy), 
- projekt POV 2020, 
- informace z MAS. 
Podklady k projednání budou do členských obcí rozeslány nejpozději do 8.6.2020. 

 
5) Různé 
V lednu 2020 se uskutečnila schůzka administrátorky s manažerkou MAS Bohdanečsko, paní Dvořákovou. MAS 
by ráda navázala spolupráci s větším počtem obcí, tak aby znala jejich záměry, které se týkají rozvoje obcí a bylo 
by možné pro ně hledat zdroje financování. Bylo hovořeno o výzvě, která by měla být vyhlášena v dubnu 2020 a 
kde je oprávněným žadatelem i dobrovolný svazek obcí. Na MAS byl přeposlán projektový záměr o pořízení 
nafukovacích atrakcí, které by sloužily k využití pro jednotlivé členské obce. S ohledem na charakter vyhlášení 
výzvy, bylo paní Dvořákovou v dubnu sděleno, že toto nemůže být předmětem žádosti. 
Jednání spolku MAS Bohdanečsko se uskuteční dne 22. 6. 2020, současně v ten den se koná i jednání valné 
hromady VAK, kde se budou schvalovat nové stanovy. 
V průběhu měsíce března proběhla aktualizace webových stránek. Na návrh paní Smolíkové byl připraven poklad 
pro doplnění informací k orgánům svazku viz předložený návrh. Dále byla projednána možnost zveřejnit 
příspěvky jednotlivých obcí jak na webu bohdanecsko.cz, tak i na facebooku Městského informačního centra 
Lázně Bohdaneč. Může se jednat o informace o chystaných akcích či tipy na výlety do okolí. 
Předseda přítomné informovat, že Kraj v příštím roce chystá oslavy Viléma z Pernštejna, což by RSOB mohlo 
využít k další propagaci regionu. 
 
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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