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INFORMACE KE ZPŮSOBU JEDNÁNÍ A HLASOVÁNÍ 
Valné hromady per rollam Regionálního svazku obcí Bohdanečsko 

 
Vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci na území ČR a za současně vyhlášeného nouzového 
stavu, omezení počtu shromážděných osob a nařízení o dodržování distanční vzdálenosti mezi 
účastníky jednání, nelze svolat řádné jednání valné hromady RSOB. Z těchto důvodů rozhodl 
předseda svazku, že se aktuální jednání Valné hromady uskuteční formou per rollam. Veškeré 
materiály byly rozeslány členům svazku obcí předem a zároveň jsou k nahlédnutí na adrese svazku. 
Usnesení valné hromady bude přijato dne 17. 12. 2020. 
 
Občané členských obcí se mohou k jednotlivým bodů programu vyjádřit, a to nejpozději do 17. 12. 
2020. Své podněty mohou zasílat na e-mailovou adresu administrátorky svazku 
martina.zabranska@rybitvi.cz, do datové schránky svazku p528ekr, poštou na adresu Masarykovo 
náměstí 1, 533 41 Lázně Bohdaneč nebo osobně na podatelnu Městského úřadu Lázně Bohdaneč. 
Po 17. 12. 2020 již nebude na zaslané připomínky brán zřetel. 

 
 

Program:  
1. Zahájení jednání 

Předseda svazku předkládá ke schválení navržený program jednání valné hromady: 
1. Zahájení jednání 
2. Představení nových členů 
3. Změna stanov 
4. Zpráva o činnosti 
5. Plán o činnosti 
6. Rozpočet 2021 
7. Informace z MAS  
8. Závěr 
 
Zapisovatelkou a skrutátorkou hlasovacích lístků je určena administrátorka svazku, Mgr. Martina 
Zabranská. 
 
Ověřovatelem zápisu navrhuje předseda paní Alenu Smolíkovou, starostku obce Rohoznice. 
 

2. Představení nových členů 
Rada svazku usnesením ze dne 20. 11. 2020 přijala nové členy. O této skutečnosti byly členské 
obce informovány e-mailem ze dne 24. 11. 2020 a zároveň byly vyzvány k projednání změny 
stanov RSOB, která z toho vyplývá (Příloha č. 1 seznam obcí RSOB) na jednáních zastupitelstva 
obce. 
 

3. Změna stanov 
Návrh změny stanov RSOB byl projednán na jednání valné hromady svazku dne 25. 6. 2020. Poté 
byl návrh rozeslán e-mailem dne 8. 7. 2020 k projednání na zastupitelstvech jednotlivých 
členských obcí. Následně byly usnesením rady č. 1. 1. ze dne 20. 11. 2020 přijaty za členy svazku 
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nové obce, Řečany nad Labem, Semín a Strašov s platností od 1. 1. 2021. O této skutečnosti byly 
členské obce informovány v e-mailu ze dne 26. 11. 2020 a radou bylo doporučeno projednání 
této skutečnosti ve vztahu ke změně Přílohy č. 1 seznam obcí, která je nedílnou součástí Stanov 
RSOB. 
 

4. Zpráva o činnosti 
Rada svazku se v daném období sešla dne 20. 11. 2020, kdy na základě usnesení přijala 3 nové 
členy (Řečany nad Labem, Semín a Strašov). Projednala návrh rozpočtu svazku na r. 2021 a 
rozpočtový výhled na r., 2022 – 2026. Ve městě Lázně Bohdaneč došlo k výměně RSOB 
cyklopanelu, u Mlýnů. Rada projednala záměr opravit či vyměnit v roce 2021 další cyklopanely 
v členských obcích, které jsou poničeny. Další jednání se uskuteční dne 17. 12. 2020 per rollam. 
Předmětem jednání bude podání žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova pro rok 2021. 
 

5. Plán o činnosti 
Plán činnosti na r. 2021 obdrží členské obce v příloze e-mailu. 
 

6. Rozpočet 2021 
Návrh rozpočtu svazku na rok 2021 a Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce na r. 2022 – 
2026 byl členským obcím zaslán e-mailem dne 30. 11. 2020. Oba dokumenty jsou zveřejněny od 
1. 12. 2020 na webových stránkách RSOB www.bohdanecsko.cz a měly by být zveřejněny na 
úředních deskách jednotlivých členských obcí. Rozpočet a střednědobý výhled předjednala rada 
svazku a doporučuje valné hromadě jeho schválení. Příjmová stránka rozpočtu je 453 250 Kč, 
výdajová stránka rozpočtu je 392 000 Kč. Rozpočet je tedy schvalován jako přebytkový. Navržen 
je členský příspěvek ve výši 30 Kč na obyvatele. Projekt POV 2021 bude zahrnut do rozpočtu 
podle závěru z projednání v zastupitelstvu Pardubického kraje. 
 

7. Informace z MAS 
Informace o činnosti Místní akční skupiny Bohdanečsko obdrží členské obce prostřednictvím e-
mailu. 
 

8. Závěr 
Členské obce obdrží hlasovací lístky e-mailem a mohou je zasílat zpět nejpozději do 17. 12. 2020 
včetně. Po sečtení všech hlasů bude přijato usnesení valné hromady k 17. 12. 2020. Zápis a 
usnesení z valné hromady bude zpracováno a zveřejněno na webových stránkách svazku 
www.bohdanecsko.cz nejpozději do 21. 12. 2020 a následně rozesláno členským obcím.  
 

 
V Lázních Bohdanči, 11. 12. 2020 
 
 
 
 

Ing. Bc. Vladimír Šebek 
     předseda svazku 
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