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Zápis z jednání Rady Regionálního svazku obcí Bohdanečsko č. 4/2019 
ze dne 31. 7. 2019 

 
 
Přítomni: dle prezenční listiny 
 
Předseda svazku přivítal přítomné, konstatoval, že rada je usnášeníschopná a zahájil jednání rady.  
 

1) POV 2019 
Předseda předal slovo p. Zabranské, která podala informaci o průběžné realizaci jednotlivých výstupů projektu 
„Obnova veřejných prostranství mikroregionu Bohdanečsko“. Ve většině obcí, kde jsou realizovány záměry 
v rámci POV 2019 jsou uzavřeny smluvní ujednání s dodavateli výstupů projektu.  
Pro začlenění předpokládaných výdajů do rozpočtu svazku je třeba provést rozpočtové opatření. Radě svazku je 
předložen přehled mimořádných členských příspěvků (doplatků) na POV 2019. 
 
Usnesení: 
1.1. Rada schvaluje přehled mimořádných členských příspěvků (doplatků) na POV 2019. 
Hlasování: všichni pro 
1.2. Rada schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2019. 
Hlasování: všichni pro 
 
2) POV 2020 
Byl projednán záměr svazku realizovat i v příštím roce projekt z Programu obnovy venkova, obnova veřejných 
prostranství mikroregionu Bohdanečsko. Na webu krajského úřadu zatím nebyly zveřejněny zásady pro 
poskytování dotací. Bylo domluveno, že členské obce budou již nyní osloveny, aby zasílaly své záměry týkající 
se oprav, údržby, modernizace nebo nového vybavení veřejných prostor své obce. Záměry bude možné zasílat 
do 30. 9. 2019 na adresu martina.zabranska@rybitvi.cz. Poté budou projednány radou svazku a poslouží jako 
podklad pro podání žádosti. 
 

3) Diskuse, různé 
M. Zabranská informovala, že dne 24. 6. 2019 se uskutečnilo jednání se starostkou obce Kasalice, která má 
zájem vstoupit do RSOB a následně se stát i součástí MAS Bohdanečsko. V tuto chvíli se čeká na výsledek 
jednání zastupitelstva obce Kasalice. O dalším vývoji bude rada svazku informována. 
 
      
Předseda svazku poděkoval přítomným za účast a jednání rady ukončil. 
 
 
Zapsala: Zabranská              
 
 
Předseda svazku: Ing. Bc. Vladimír Šebek  
 
 
Ověřovatel zápisu: Ing. Václav Fišer 
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