ZÁPIS
ze sněmu členských obcí Mikroregionu Radnicko, konaného dne 10. listopadu 2016 od
18.00 hod. v Kulturním domu v obci Újezd u Svatého Kříže
Přítomni: 23 zástupců obcí – viz prezenční listina, hlasovací Q x12
Omluveni: Přívětice
Nepřítomné obce: Čilá, Podmokly, Sebečice
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) Schválení zapisovatele, ověřovatelů a programu
2) Kontrola plnění minulých usnesení
3) Vystoupení Policie ČR
4) Vystoupení zástupců vedení Plzeňského kraje
5) Vystoupení zástupců Úřadu práce v Rokycanech
6) Vystoupení zástupců společnosti DOMOZA projekt s.r.o.
7) Nabídka na stojany s mapami MR
8) Zplnomocnění starosty Kroce k jednání s firmou GC
9) Rozpočtové provizorium
10) Inventarizační komise a inventarizační plán
11) Dodatek č. 8 k mandátní smlouvě pečovatele
12) Informace o likvidaci pneumatik
13) Plán činnosti na rok 2017
14) Různé a závěr
K programu bez připomínek
Pro navržený program – 23 hlasů
Schváleno
K bodu 1)
Zapisovatelem dnešního sněmu byl navržen Karel Ferschmann
Pro – 23
Proti – 0
Zdržel se – 0
Ověřovateli zápisu byly navrženi pan starosta P. Trepeš a paní starostka A. Manková
Pro – 23
Proti – 0
Zdržel se – 0
K bodu 2)
Kontrola plnění minulých usnesení, k bodu nebyly připomínky.
Před dalším jednáním přivítala přítomné hostitelka dnešního sněmu, starostka obce Újezd u
Svatého Kříže A. Manková a představila všem svojí obec prostřednictvím krátké videovizitky
o obci.
K bodu 3)
Vystoupení Policie ČR: V úvodu vystoupil plukovník Svoboda, seznámil přítomné o
bezpečnostní situaci v regionu, o opětovném rozdělení OO PČR na Radnice a Zbiroh od 1.
února 2017, probíhá nábor nových policistů, zájemci se mohou hlásit u útvarů PČR, starostům

zašle leták, V závěru všem oznámil, že odchází od Policie do důchodu. Na dotaz zda
v letošním roce byly provedeny namátkové akce proti čtyřkolkám a motocyklům, sdělil, že ne
a pokud budeme něco podobného požadovat, je třeba dát včas písemné požadavky. Po jeho
odchodu ho bude zastupovat jeho zástupce pan Chaloupka. V závěru jsme se dozvěděli, že
zároveň odchází z Radnic vedoucí OO PČR F. Rýdl k rokycanské kriminálce, oddělení bude
zatím řídit jeho zástupce Lukáš Dubec. Na jejich místa budou vypsána výběrová řízení,
v Radnicích bude celkem 12 policistů. Kamerový systém není obsluhován.
K bodu 4)
Dalším hostem byl náměstek hejtmana PK Ivo Grüner, informoval přítomné, že 21. 11. bude
ustavující zasedání zastupitelstva PK, dále se věnoval informacím o financování kraje
v následujícím roce, řekl, že do PSOV půjde 110 mil. Kč, do dopravy 350 mil. Kč, budou
vypsány dotační tituly nejen pro obce, ale i pro mikroregiony. Na dotaz starosty Uhra na
opravy silnic Mlečice, Podmokly, Zvíkovec požádal o zaslání dotazu na tento požadavek
emailem, napíše ho starosta P. Uher. Závěrem náměstek vyzval obce k účasti v soutěži
Vesnice roku 2017.
K bodu 5)
V tomto bodě programu vystoupil zástupce ředitelky Úřadu práce v Rokycanech pan
Koranda. Sdělil přítomným, že vyplácení dávek v hmotné nouzi zůstává dál na ÚP,
předpokládá, že se znovu zavede veřejná služba od února 2017, avšak zřejmě se bude jednat o
placenou práci. Paní H. Grollová mluvila o nízké nezaměstnanosti, o pravidlech zaměstnávání
klientů ÚP na VPP. Díky spolupráci s obcemi se snižuje nezaměstnanost a tím se zároveň
snižuje rokycanskému úřadu rozpočet na další rok. Zatím však mají na příští rok dostatek
peněz na VPP. U konkrétních osob, které pracovnice ÚP dobře znají, se může přestávka mezi
jednotlivými VPP snížit až na jeden měsíc.
K bodu 6)
Dále vystoupila Michala Dudlová ze společnosti DOMOZA a seznámila přítomné o dotačních
titulech na výstavbu DČOV a opravy a rekonstrukce malých vodních nádrží. Odměny jejich
firmy za zpracování žádostí o dotaci jsou dvou až tří složkové, část se platí po vypracování
žádostí, část po schválení dotace. Odměna se vypočítává % z celkové hodnoty dotace. Dotace
z MZe na jeden projekt je 80 %, max. 2 mil. Kč, výzva končí na konci listopadu 2016, počítá
se však s další výzvou i v příštím roce.
K bodu 7)
Dalším bodem programu byla nabídka na stojany s kreslenými mapami, kterou nabízí pan
Beránek. Bylo domluveno, že:
a) pečovatel rozešle všem obcím kontakty
b) obce do 15. ledna 2017 nahlásí počty objednaných tabulí
c) po uzavření smluv uhradí část ceny MR ze svého rozpočtu, výše příspěvku bude schválena
na sněmu v únoru 2017.
K bodu 8)
Sněm MR zplnomocňuje starostu M. Kroce k jednání se společností Galileo Corporation ve
věci webových stránek MR a včetně možnosti čerpat finanční prostředky z rozpočtu MR do
výše 10 tis. Kč.
Pro – 23
Proti – 0
Zdržel se – 0

K bodu 9)
Rozpočtové provizorium, stav pokladny MR 0, stav na BÚ 947 604,-- Kč.
Usnesení - sněm schvaluje rozpočtové provizorium do doby schválení řádného rozpočtu. Do
té doby hrazeny pouze běžné provozní výdaje ve výši 1/12 rozpočtu roku 2016.
Pro – 23
Proti – 0
Zdržel se – 0
K bodu 10)
Usnesení – sněm pověřuje zvolenou inventarizační komisi ve složení – pí. Jiřina Vašková,
účetní Mikroregionu, p. Karel Ferschmann, starosta obce Němčovice a p. Pflégrová, starostka
obce Hlohovice k provedení inventarizace majetku a závazků za rok 2016 do 20. ledna 2017.
Komise se sejde v kanceláři OÚ němčovice 5. ledna 2017.
Pro – 22
Proti – 0
Zdržel se – 1
K bodu 11)
Usnesení - Sněm pověřuje předsedu Mikroregionu uzavřením dodatku č. 8 mandátní smlouvy
s pečovatelem Karlem Ferschmannem, starostou obce Němčovice na kalendářní rok 2017,
zároveň schvaluje pečovateli pověřit třetí osobu vedením účetnictví. Faktury budou
předloženy v uvedených termínech po předložení výkazu provedené práce.
Pro – 23
Proti – 0
Zdržel se – 0
K bodu 12
Starosta Ferschmann seznámil přítomné o nově vzniklém kolektivním systému na sběr a
likvidaci pneumatik ELTMA Corporation CZ, se sídlem v Brně. Podle zákona musí všechny
pneuservisy, autoservisy a prodejny pneumatik přebírat od občanů zdarma pneumatiky, bez
ohledu na počet, rozměr, nebo výrobce. Vzhledem k tomu, že na sběrné dvory odpadů zákon
nemyslel, byl založen Pneuservis Němčovice v areálu Sběrného dvora odpadů, kam mohou
občané zdarma předávat k likvidaci pneumatiky.
K bodu 13
Plán činnosti na rok 2017. Na sněmu byly vyzvány všechny obce, aby předložily
předsednictvu návrhy na činnost v tomto plánovacím období do příštího sněmu.
K bodu 14)
Různé:
Jednání ukončil předseda MR, popřál všem Veselé Vánoce a hodně zdraví a úspěchů v roce
2017.
Jednání bylo ukončeno v hod.
Zapsal: Karel Ferschmann
Zápis vyhotoven 15. prosince 2016
Ověřovatelé: Trepeš, Manková

