Zápis z jednání Valné hromady Regionálního svazku obcí Bohdanečsko
konané dne 17. 6. 2021
Přítomni: dle prezenční listiny
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zahájení jednání.
Představení nových členů.
Hospodaření svazku v roce 2020.
Zpráva o činnosti.
Prezentace hostů.
Informace z MAS.
Diskuse, různé.
Závěr.

1) Zahájení jednání
Na úvod předseda svazku přivítal přítomné a poděkoval obci Kasalice za pozvání. Předal slovo starostce obce,
paní Editě Sobotkové, která přivítala zástupce členských obcí.
Následně předseda svazku zahájil jednání valné hromady. Předložil ke schválení program uvedený na pozvánce.
Návrhy na doplnění nebo změnu programu nebyly vzneseny.
Usnesení:
Valná hromada schvaluje program jednání valné hromady.
Pro: všichni
Proti: 0
Zdrželo se hlasování: 0
Předseda navrhl sloučit mandátovou a návrhovou komisi do jedné v následujícím složení:
Mandátová a návrhová komise Edita Sobotková a Jaroslav Bartoš.
Dále navrhl ověřovatele zápisu: Ing. Luděk Pilný.
Nikdo nevznesl žádnou námitku ani jiný návrh. Zapisovatelkou jednání je určena p. Zabranská.
Usnesení:
Valná hromada schvaluje mandátovou a návrhovou komisi ve složení Edita Sobotková a Jaroslav Bartoš.
Valná hromada schvaluje ověřovatelem zápisu Ing. Luděk Pilný.
Pro: 16
Proti: 0
Zdrželo se hlasování: 1
Komise konstatovala, že jednání valné hromady je přítomno 17 zástupců členských obcí z celkového počtu 28,
jednání valné hromady je usnášeníschopné.
2) Představení nových členů
Předseda konstatoval, že od 1. 1. 2021 vstoupily v platnost nové stanovy svazku a členská základna se tak rozšířila
o 3 nové obce. RSOB nyní sdružuje celkem 28 obcí.
Předseda předal slovo jednotlivým zástupcům a požádal je o několik slov.
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Za obec Řečany nad Labem, vystoupil místostarosta obce, Mgr. Josef Tuček. Seznámil přítomné se zajímavostmi
obce (románský kostel) a občanskou vybaveností (ZŠ a MŠ, KODUS, zájmové spolky, atd.).
Obec Semín prezentoval pan starosta Jaroslav Trubač. Uvedl, že obec má přes 600 obyvatel. V obci jsou napojené
všechny sítě, mezi občanskou vybavenost patří škola školka. Upozornil na zajímavosti obce mezi které se řadí tvrz,
kde by v budoucnu měl vzniknout pivovar, a muzeum pivovarnictví.
Za Strašov promluvil starosta obce, pan Petr Kopáč. První zmínka o obci Strašov pochází z roku 1337. Obci se
podařilo opravit požární zbrojnici a rekonstruovat kulturní areál.

3) Hospodaření svazku v roce 2020
Předseda informoval o přezkoumání hospodaření svazku za rok 2020, které proběhlo ve dnech 7. 9. 2020 a 17. 5.
2021. Předložil Návrh závěrečného účtu za rok 2020 a Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020
svazku se závěrem, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Doklady byly rozeslány do členských obcí ke zveřejnění
na úřední desku obecních úřadů.
Dne 14. 6. 2021 provedla kontrolní komise přípravu podkladů ke schválení účetní závěrky RSOB. Skutečné celkové
příjmy za rok 2020 byly 371 946,86 Kč, celkové výdaje byly 230 562,75 Kč. Zůstatek finančních prostředků na účtu
svazku ke dni 31. 12. 2020 byl 281 177,92 Kč. Následně dnešního dne byla radou svazku účetní závěrka za rok
2020 schválena. Rada svazku doporučuje valné hromadě dokumenty schválit. Dotazy k hospodaření svazku v roce
2020 vzneseny nebyly. Hospodářský výsledek za rok 126 273,07 Kč.
Usnesení:
Valná hromada schvaluje Závěrečný účet a Zprávu o přezkoumání hospodaření Regionálního svazku obcí
Bohdanečsko za rok 2020 se závěrem bez chyb a nedostatků. Celoroční hospodaření DSO bez výhrad.
Pro: 17
Proti: 0
Zdrželo se hlasování: 0
Dle § 39 odst. 11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, se
závěrečný účet svazku obcí předkládá zastupitelstvu členských obcí, a to neprodleně po jeho schválení valnou
hromadou RSOB. Do členských obcí bude rozesláno Oznámení o schválení závěrečného účtu ke zveřejnění na
úřední desce.
4) Zpráva o činnosti (období od 17. 12. 2020 do 17. 6. 2021)
a) K 1. 1. 2021 vstoupily v platnost nové Stanovy svazku, včetně aktualizace přílohy č. 1. Nové znění Stanov
bylo zasláno na Krajský úřad Pardubického kraje k registraci. To proběhlo ke dni 11. 2. 2021.
b) V daném období proběhla celkem 3 jednání rady svazku, a to ve dnech 12. 3. 2021, 26. 5. 2021 a dnes
před jednáním valné hromady, tj. 17. 6. 2021. Zápisy jsou zveřejněny na webových stránkách
www.bohdanecsko.cz.
c) V prosinci 2020 byla podána žádost o dotaci z POV 2021. Krajský úřad se rozhodl v letošním roce
nepodpořit žádosti dobrovolných svazků obcí, a to v souvislosti s dopady pandemie Covid 19. Rada
svazku na základě toho rozhodla, že projekt v letošním roce nebude realizován.
d) V březnu 2021 byla podána žádost o podporu z rozpočtu Pk z programu Podpora budování infrastruktury
cestovního ruchu na doplnění a obnovu doprovodného mobiliáře cyklotras podél Opatovického kanálu.
Bylo požádáno o nový infopanel do Kasalic, výměnu 3 poškozených a opravu 6 stávajících panelů.
Výsledky dotačního řízení by měly být známy začátkem července 2021.
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Dotazy k přednesené zprávě vzneseny nebyly.
Usnesení:
Valná hromada bere na vědomí neschválení žádosti o dotaci z POV 2021 pro projekt „Obnova veřejných
prostranství mikroregionu Bohdanečsko“.
Pro: 17
Proti: 0
Zdrželo se hlasování: 0
Valná hromada bere na vědomí rozhodnutí Rady projekt „Obnova veřejných prostranství mikroregionu
Bohdanečsko“ v roce 2021 nerealizovat.
Pro: 17
Proti: 0
Zdrželo se hlasování: 0
Valná hromada bere na vědomí Zprávu o činnosti Regionálního svazku obcí Bohdanečsko za období od
17. 12. 2020 do 17. 6. 2021.
Pro: 17
Proti: 0
Zdrželo se hlasování: 0
5) Prezentace hostů
Předseda informoval, že zástupkyně Koalice nevládek Pardubicka se z dnešního jednání omluvily z důvodu časové
vytíženosti. Bude jim nabídnut termín další valné hromady.
Předseda dále předal slovo doc. Lence Branské, PhD. z Univerzity Pardubice, fakulty chemicko-technologické
projekt pomoc malým obcím na třídění a likvidaci odpadu. Očekává se, že změnou zákona bude nutné vytřídit
veškerý odpad. Výzkum by probíhal ve všech domácnostech obcí, aby se jednalo o reprezentativní vzorek - jak si
představují odstraňování odpadů. Výstupem budou východiska pro řešení situace k likvidaci odpadu. Univerzita by
zpracovala návrh možného řešení s ohledem na hledisko enviromentální i ekonomické. Návrh by mělo následně
projednat zastupitelstvo obce. V případě, že by byl návrh odsouhlasen, Univerzita by poskytla další metodickou
podporu při nastavování nového systému. Schválení návrhu však není podmínkou pro zapojení se do spolupráce.
Domluveni jsou v Neratově, Bukovce a Rohovládové Bělé. Dále budou poskytovat metodickou pomoc. Na konci
projektu se uskuteční seminář, kde budou prezentovány výstupy - případná inspirace pro další obce.
Co je třeba?
Hlavní tíži nákladů ponese agentura. Na začátku proběhne se starostou či jím pověřenou osobou cca 2 hodinový
výzkum, jehož účelem je zodpovědět otázky ohledně fungování systému likvidace odpadu v obci.
Následovat bude veřejná diskuse, která proběhne v Bukovce, tak aby byly sesbírány podněty z řad veřejnosti. Na
základě těchto zjištěných údajů bude proveden kvantitativní výzkum ve všech domácnostech. Výstupem pak bude
návrh řešení, který projedná zastupitelstvo obce, včetně veškerých podkladů, které k tomu budou zpracovány.
Bude záležet na zastupitelstvu obce, zda výstupy bude chtít implementovat do praxe. Veškeré předávané
informace budou anonymizovány.
6) Informace z MAS
Předseda předal slovo D. Dvořákové, manažerce MAS, která přítomné informovala o činnosti skupiny. V uplynulém
období probíhaly práce na přípravě strategie MAS Bohdanečsko 2021+, která se bude podávat k 31.8.2021.
Proběhlo dotazování v rámci mikroregionu. Byli osloveni starostové, spolky, církve školy a dotazníky byly rozšířeny
mezi obyvatele jednotlivých obcí. Výsledky byly rozeslány obcím včetně anonymizovaných odpovědí obyvatel dané
obce.
Manažerka MAS upozornila na témata, která se v dotaznících objevovala a na která vyplývají i z dlouhodobého
působení MAS v regionu. Jedná se např. o nadcházející nedostatek míst v mateřských školách, nedostatek
cyklotras či jejich nevyhovující stav, exkurze, vzdělávací kurzy, společná energetika a v neposlední řadě využití
potenciálu regionu jako takového.
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7) Diskuse, různé
Mgr. Zabranská informovala přítomné o podnětu starostky obce Bukovka, Ing. Sirůčkové. S ohledem na prognózu
růstu cen elektrické energie, navrhuje paní starostka zvážit možnost společného nákup energií v rámci
mikroregionu. Všem zapojeným obcím a jejich subjektům by se tak snížila cena za dodávku energie. Navíc se
jedná o „projekt“, který by mikroregion nic nestál. Na společném partnerství je možné se domluvit i v užším okruhu
obcí. Pokud by měly obce o tuto vzájemnou spolupráci zájem, nabízí paní starostka schůzku s panem Petrem
Kopeckým z Lysé nad Labem, který by rád nabídl spolupráci a seznámil nás blíže s možnostmi úspor v tomto
směru.
Pan Kopecký je bývalý radní města Lysá nad Labem a v současné době se mimo jiné zabývá energetickým
poradenstvím pro město Lysá nad Labem, Mladá Boleslav, Čelákovice a Městec Králové.
Obce se mohou hlásit přímo paní starostce, s to do 30. 6. 2021.
8) Závěr
Předseda poděkoval obci Kasalice za přípravu zázemí pro jednání svazku a přítomným za účast. Příští jednání
členských obcí proběhne v obci Strašov. Valná hromada byla ukončena.
Zapsala: Zabranská
Předseda svazku:

Místopředseda svazku:

………………………………………
Ing. Bc. Vladimír Šebek

………………………………………
Ing. Václav Fišer

Ověřovatel zápisu:

………………………………………
Ing. Luděk Pilný
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Usnesení Valné hromady Regionálního svazku obcí Bohdanečsko
konané dne 17. 6. 2021
1) Valná hromada schvaluje program jednání valné hromady.
2) Valná hromada schvaluje mandátovou a návrhovou komisi ve složení Edita Sobotková a Jaroslav
Bartoš.
3) Valná hromada schvaluje ověřovatelem zápisu Ing. Luďka Pilného.
4) Valná hromada schvaluje Závěrečný účet a Zprávu o přezkoumání hospodaření Regionálního svazku
obcí Bohdanečsko za rok 2020 se závěrem bez chyb a nedostatků. Celoroční hospodaření DSO bez
výhrad.
5) Valná hromada bere na vědomí Zprávu o činnosti Regionálního svazku obcí Bohdanečsko za období
od 17. 12. 2020 do 17. 6. 2021.
6) Valná hromada bere na vědomí neschválení žádosti o dotaci z POV 2021 pro projekt „Obnova
veřejných prostranství mikroregionu Bohdanečsko“.
7) Valná hromada bere na vědomí rozhodnutí Rady projekt „Obnova veřejných prostranství
mikroregionu Bohdanečsko“ v roce 2021 nerealizovat.

Předseda svazku:

Místopředseda svazku:

………………………………………
Ing. Bc. Vladimír Šebek

………………………………………
Ing. Václav Fišer

Ověřovatel zápisu:

………………………………………
Ing. Luděk Pilný
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