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Zápis z jednání Rady Regionálního svazku obcí Bohdanečsko č. 6/2019 
ze dne 24. 10. 2019 

 
 
Přítomni: dle prezenční listiny 
 
1) POV 2019 
Projekt je úspěšně realizován. Záměry již byly zrealizovány v 8 obcích, v dalších 2 obcích už byly práce ukončeny 
a čeká se na předávací protokoly a fakturu, ve 2 obcích práce ještě probíhají. Všechny obce uhradily mimořádné 
příspěvky v řádném termínu, s výjimkou obce Přepychy, se kterou byl dohodnut jiný postup. Vzhledem k tomu, že 
konečná faktura byla vystavena na nižší částku, než byla cena uvedená v objednávce, je třeba odsouhlasit nový 
rozpis. 
 
Usnesení: 

1.1. Rada schvaluje Rozpis mimořádných členských příspěvků pro obec Přepychy 

Hlasování: všichni pro 

 
 
2) POV 2020 
Celkem se sešlo 9 žádostí, 2 investiční a 6 neinvestičních a 1, který obsahuje jak investiční, tak neinvestiční 
náklady. Přítomní se seznámili s došlými záměry a rozhodli se, že svazek zpracuje všechny záměry do žádosti 
z Programu obnovy venkova 2020. 
Dále bylo konstatováno, že je třeba zvážit, zda je možné nalézt v rámci svazku společný záměr. 
 
 
3) Databáze Pardubického kraje 
Na zářijovém jednání MAS Bohdanečsko byla představena databáze projektových záměrů, ve které jsou 
registrovány obce, dobrovolné sazky obcí, kraje, místních akčních skupin, podnikatelů, neziskových organizací 
apod. Ty zde mají možnost zapisovat své projektové záměry a bude tedy možné získávat informace, jaké 
projekty se na území Pardubického kraje plánují, jak jsou jednotlivé subjekty připravené čerpat evropské a 
národní zdroje nebo zda jim něco brání v přípravě či realizaci projektu. Následně budou tyto informace předávány 
na úroveň jednotlivých ministerstev, se kterými bude možné vyjednávat podmínky s cílem efektivnějšího 
nastavení a zaměření dotačních titulů. 
 
 
4) Změna stanov 
Byla projednána změna stanov s ohledem na přijetí nové člena, obce Kasalice. Dále byla navržena změna stanov 
spočívající v doplnění práv a povinností rady o možnost rozhodovat per rollam, tedy bez nutnosti scházet se. 
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5) Příprava valné hromady 
Přítomní projednali možné termíny jednání valné hromady. Setkání zástupců členských obcí se uskuteční         
dne 3. 12. 2019 od 16 hod. v Dolanech. Rada svazku zahájí jednání od 15 hod. Na program jednání jsou 
navrženy následující body: 
 
1. Zpráva o činnosti 
3. Plán činnosti 
4. Rozpočet 2020 
5. Informace z MAS 
6. Diskuse, různé 
 
V návrhu rozpočtu pro rok 2020 je v položce PŘÍJMY vyčíslen členský příspěvek ve výši 30 Kč/obyvatele. 
Ve VÝDAJÍCH jsou zahrnuty položky spojené s chodem svazku. Rozpočet je navržen jako přebytkový. Návrh 
rozpočtu a střednědobý výhled rozpočtu bude rozeslán do členských obcí ke zveřejnění na úřední desku.  
 

Předseda přítomné informoval, že kontrola hospodaření svazku dne ze strany Pardubického kraje proběhla 
v pořádku, bez výhrad. 
  
Usnesení: 
2.1. Rada doporučuje valné hromadě schválit návrh rozpočtu pro rok 2020.  
Hlasování: všichni pro 
 
6) Diskuse, různé 
Přítomným byl předložen Plán inventur na rok 2019. Členy inventarizační komise jsou E. Šmeralová, P. 
Friedrichová Sirůčková, P. Čičko. Inventarizační zpráva bude zpracována do 31. 1. 2020. 
Usnesení: 
3.1. Rada schvaluje Plán inventur na rok 2019.  
Hlasování: všichni pro 
 
    
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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