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Zápis z jednání Rady Regionálního svazku obcí Bohdanečsko č. 1/20 
ze dne  23. 1. 2020 

 
 
Přítomni: dle prezenční listiny 
 

Předseda svazku přivítal přítomné, konstatoval, že rada je usnášeníschopná a zahájil jednání rady.  
 
1) Organizační záležitosti 
Radě byly předloženy dohody o provedení práce týkající se zajištění organizačních záležitostí svazku v roce 
2020. Rozsah pracovních úvazků je shodný jako v předchozím roce.  
Aktuální stav účtu je 210 903,81 Kč.  
Členský příspěvek dosud uhradily tyto obce – Dolany, Rohoznice, R. Bělá, Újezd, Žáravice a Břehy. 
Usnesení: 
1.1 Rada schvaluje dohodu o provedení práce s p. Dagmar Kašparovou spočívající v zajištění vedení 
účetní evidence.  
Hlasování: všichni pro 
1.2. Rada schvaluje dohodu o provedení práce s p. Petrem Černým spočívající v zajištění správy 
prodejních stánků a party stanu.     
Hlasování: všichni pro 
1.3 Rada schvaluje dohodu o provedení práce s Mgr. Martinou Zabranskou spočívající v zajištění 
administrativního chodu Regionálního svazku obcí Bohdanečsko a vedení projektu Program obnovy 
venkova.  
Hlasování: všichni pro 
 
2) POV 
M. Zabranská informovala, že dne 27.12.2019 bylo předloženo vyúčtování projektu Obnova veřejných 
prostranství mikroregionu Bohdanečsko a zároveň byla podána žádost o nový projekt téhož zaměření na rok 
2020. V rámci dotačního titulu 7 bylo podáno na kraj celkem 42 žádostí. Žádost RSOB byla Krajským úřadem 
posouzena jako kompletní a je potvrzena.  
Usnesení: 
2.1 Rada bere na vědomí podání žádosti o podporu projektu „Obnova veřejných prostranství 
mikroregionu Bohdanečsko“ pro rok 2020. 
Hlasování: všichni pro 
 
3) Různé 
Předseda a místopředseda svazku budou dále jednat ve věci omezení kamionové dopravy na silnici I/36.  
V příštím týdnu se uskuteční jednání mezi administrátorkou svazku a ředitelkou MAS, paní Dvořákovou za 
účelem projednání možností vzájemné spolupráce. M. Zabranská bude radu informovat o výstupech z jednání na 
příští radě svazku. 
 
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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