ZÁ PI S
ze sněmu členských obcí Mikroregionu Radnicko, konaného dne 11. prosince 2018 od 17.00 hod.
v Radnicích

Přítomni: 22 zástupců obcí – viz prezenční listina, hlasovací Q 12
Omluveni: Liblín
Neomluveni: Podmokly, Smědčice, Přívětice
Jednání zahájil předseda ing. Altman, který konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina zástupců
obcí a upozornil, že za každou obec může hlasovat pouze jedna osoba.
Navrhl, aby se jednání řídilo tímto programem:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Schválení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a programu
Kontrola plnění minulých usnesení
Volba předsedy, dvou místopředsedů, členů předsednictva a kontrolního výboru
Rozpočtové opatření č. 4
Informace o dílčím přezkoumání DSO
Rozpočtové provizorium
Inventarizační komise, inventurní plán
Přijetí finanční dotace od PK a informace o jejím použití
Dodatek č. 9 k mandátní smlouvě pečovatele
Dotace - financování PD: dopracování singltrailů, ke stavebnímu řízení na cyklotrasu
Němčovice - Čivice a lávku přes Berounku, dotace na pečovatele a dotace do PSOV
11) Plán činnosti na rok 2019
12) Různé
13) Závěr jednání
K programu bez připomínek
Pro navržený program – 22 hlasů
Schváleno
K bodu 1)
Zapisovatelem dnešního sněmu byl navržen Karel Ferschmann
Pro – 22
Proti – 0
Zdržel se – 0
Ověřovateli zápisu byly navrženi pan Aubrecht, starosta obce Březina a pan Uher, starosta městyse
Zvíkovec, do návrhové komise pan Špilar, starosta obce Vejvanov a paní Manková, starostka obce Újezd
u Svatého Kříže
Pro – 22
Proti – 0
Zdržel se – 0
K bodu 2)
Kontrola plnění minulých usnesení, k bodu nebyly připomínky.
K bodu 3
Volby předsednictva a kontrolního výboru:
Volba předsedy MR: návrh ing. Jan Altman, starosta Město Radnice
Pro – 21
Proti – 0
Zdržel se – 1

Volba místopředsedů MR: návrh Petr Uher, starosta Městys Zvíkovec
Pro – 21
Proti – 0
Zdržel se – 1
Volba místopředsedů MR: návrh ing. Mgr. Miroslav Kroc, starosta Obec Břasy
Pro – 21
Proti – 0
Zdržel se – 1
Volba předsednictva MR: návrh ing. Pavel Trepeš, starosta Obec Bujesily, Radek Aubrecht, starosta Obec
Březina, Mgr. Luboš Pták, starosta Obec Bušovice a Milan Loukota, místostarosta Obec Hlohovice
Pro – 20
Proti – 0
Zdržel se – 2
Volba kontrolního výboru MR: návrh ing. Irena Reindlová, starostka Obec Kladruby, Alena Manková,
starostka Obec Újezd u Svatého Kříže, Ester Laláková, starostka Městys Liblín
Pro – 22
Proti – 0
Zdržel se – 0
K bodu 4)
Rozpočtové opatření č. 4
Návrh usnesení – sněm schvaluje rozpočtové opatření č. 4, tabulka v příloze
Pro – 22
Proti – 0
Zdržel se – 0
K bodu 5)
Pečovatel MR seznámil přítomné s dílčím přezkumem hospodaření DSO, který provedly auditorky KÚ
PK s výsledkem, že nebyly zjištěny žádné závady, ani nedostatky.
K bodu 6)
Rozpočtové provizorium, stav pokladny MR 0, stav na BÚ 10 342 912,70 Kč.
Návrh usnesení - sněm schvaluje rozpočtové provizorium do doby schválení řádného rozpočtu. Do té
doby hrazeny pouze běžné provozní výdaje ve výši 1/12 rozpočtu roku 2018 a dále závazky z již
uzavřených smluv.
Pro – 22
Proti – 0
Zdržel se – 0
K bodu 7)
Návrh usnesení – sněm pověřuje zvolenou inventarizační komisi ve složení – pí. Jiřina Vašková, účetní
Mikroregionu, p. Karel Ferschmann, pečovatel Mikroregionu a pí. Manková, starostka obce Újezd u
Svatého Kříže, k provedení inventury majetku MR za rok 2018 do 20. ledna 2019
Pro – 22
Proti – 0
Zdržel se – 0
K bodu 8)
Sněm schvaluje přijetí účelové dotace ve výši 10 mil. Kč od Plzeňského kraje na investiční přípravu a
vybudování jednosměrných, přírodě blízkých stezek pro cyklisty a jejich doprovodné infrastruktury v
rámci projektu Berounka trails.
Pro – 22
Proti – 0
Zdržel se – 0
K bodu 9)
Návrh usnesení - Sněm pověřuje předsedu Mikroregionu uzavřením dodatku č. 9 mandátní smlouvy
s pečovatelem Karlem Ferschmannem, na kalendářní rok 2019, zároveň schvaluje pečovateli pověřit třetí
osobu vedením účetnictví.
Pro – 21
Proti – 0
Zdržel se – 1
K bodu 10)

a) Sněm pověřuje Jana Altmana, Miroslava Kroce a Alenu Mankovou zajištěním všech úkonů (projektů,
jednání s krajem, s vlastníky pozemků, apod.) k realizaci jednotlivých etap přídělené dotace od
Plzeňského kraje na realizaci trailů a doprovodné infrastruktury. Sněm pověřuje předsedu Mikroregionu
Radnicko uzavíráním a podepisováním smluv, s tím, že na každém jednání předsednictva a sněmu
mikroregionu bude podávat průběžnou zprávu o postupu prací.
Pro – 22
Proti – 0
Zdržel se – 0
b) Sněm pověřuje Jana Altmana a Miroslava Kroce jednáním s Plzeňským krajem ve věci zajištění
údržby trailů a doprovodné infrastrukury v budoucím období.
Pro – 22
Proti – 0
Zdržel se – 0
c) Sněm schvaluje posunutí termínu dokončení vyhledávací studie Nadregionální cyklotrasy č.N32a do
31. března 2019 a pověřuje předsedu MR podpisem dodatku smlouvy.
Pro – 22
Proti – 0
Zdržel se – 0
d) Sněm pověřuje starostu obce Němčovice podáním žádosti o dotaci obce do dotačního
programuPlzeňského kraje na dopracování projektové dokumentace lávky pro pěší přes Berounku a
cyklotrasu Němčovice – Čivice pro financování PD ke stavebnímu řízení. V případě schválení dotace se
bude Mikroregion Radnicko podílet na 20% dofinancování projketu cca 100 tis. Kč.
Pro – 22
Proti – 0
Zdržel se – 0
K bodu 11)
Plán činnosti na rok 2019:
Podání žádostí o dotaci na pečovatele, do programu PSOV na pořízení záchytných kotců na psy pro
členské obce MR, připraví pečovatel.
K bodu 12)
Různé:
Sněm schvaluje dohodu o provedení práce s Pavlem Plzákem, Břasy 214, za zajištění vedení webových
stránek v roce 2018 ve výši 5000 Kč.
Pro – 22
Proti – 0
Zdržel se – 0
Předseda informoval o připravovaném jednání předsednictva Polygonu, které se uskuteční 18. prosince
a na kterém se bude projednávat uzavření dodatku ke smlouvě s firmou Marius Pedersen, a.s., ke které
jsou od jednotlivých starostů závažné připomínky. Po diskuzi přítomných bylo schváleno usnesení:
Sněm požaduje, aby doba platnosti a účinnosti dodatku smlouvy s firmou Marius Pedersen, a.s. a
sdružením právnických osob POLYGON byla omezena na dobu nezbytně nutnou a to do doby uzavření
nové smlouvy s vítěznou firmou, která vzejde z nového výběrového řízení, jehož vyhlášení sněm MR
požaduje v termínu prvního čtvrtletí následujícího roku. Zároveň pověřuje členy předsednictva
POLYGONu Jana Altmana a Karla Ferschmanna předložením tohoto usnesení na prosincovém jednání
předsednictva POLYGONu.
Pro – 22
Proti – 0
Zdržel se – 0
K bodu 13)
Jednání ukončil předseda MR, popřál všem Veselé Vánoce a hodně zdraví a úspěchů v roce 2019.
Jednání bylo ukončeno v 19,30 hod.
Zapsal: Karel Ferschmann

Zápis vyhotoven 11. prosince 2018
Ověřovatelé: radek Aubrecht, Petr Uher

