ZÁPIS
ze sněmu členských obcí Mikroregionu Radnicko, konaného dne 9. února 2017
od 17 hod. v Hotelu Berounka na Liblíně

Přítomni: 20 zástupců obcí – viz prezenční listina, Q pro hlasování 11
Omluveni: Všenice
Nepřítomni: Čilá, Chomle, Podmokly, Terešov, Vejvanov, Zvíkovec
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, a ověřovatelů zápisu
2) Schválení programu
3) Vystoupení hostů
4) Kontrola plnění minulých usnesení
5) Členské příspěvky rok 2017
6) Rozpočet na rok 2017
7) Zpráva inventarizační komise
8) Informace o VPP od ÚP
9) Dotace MR (pódium, pečovatel, zaměstnanec útulku)
10) Různé (EET, POVED)
11) Závěr jednání

K bodu 1)
Zapisovatelem dnešního sněmu byl navržen Karel Ferschmann
Pro – 20
Proti – 0
Zdržel se – 0
Ověřovateli zápisu byli navrženi pí. Laláková, Reindlová
Pro – 20
Proti – 0
Zdržel se – 0
K bodu 2) K programu bez připomínek
Pro – 20
Proti – 0

Zdržel se – 0

K bodu 3/1) Jako první vystoupil pověřený vedoucí OO Policie ČR v Radnicích npor. Mgr.
Lukáš Dubec, který informoval přítomné o situaci v regionu, o personálních změnách a
vyzval přítomné, aby mu připomínky a požadavky sdělovali telefonicky na tel. 974 335 701,
nebo 606 217 168, nebo emailem lukas.dubec@pcr.cz
K bodu 3/2) Jako druhá vystoupila ing. Aneta Fialová, regionální reprezentant ČEZ
Distribuce, pověřená pro komunikaci se samosprávami. Starostové jí mohou zaslat své
telefonní číslo, které bude zařazeno do databáze skupiny ČEZ a při případných hlášení poruch
budou ihned spojeni přímo s operátorem. Její tel. Je 724 446 851, email
aneta.fialova@cezdistribuce.cz. V diskuzi starostové požadovali lepší informovanost při
hlášeních o přerušení dodávky elektřiny, především o přesnější specifikaci oblastí, které
budou přerušením dotčeny.
K bodu 3/3) Jako poslední vystoupil ing. Vladimír Kroc, předseda Spolku pro rozvoj terénní
cyklistiky a seznámil přítomné s projektem Berounka Trails. Na tuto činnost bude spolku

přidělena finanční podpora na reklamní prezentaci mikroregionu. V rozpočtu MR byla
vyčleněna částka 10 000 Kč.
Pro – 20
Proti – 0
Zdržel se – 0
K bodu 4) bez připomínek
K bodu 5) Členské příspěvky budou uhrazeny na rok 2017 ve stejné výši, tedy 40 Kč na trv.
hlášeného obyvatele. Faktury zašle do konce února pečovatel. Sněm tuto výši schvaluje,
platba obcí proběhne nejpozději do 31. března 2017, počet obyvatel obcí bude stanoven podle
vyhlášky MF z roku 2016, podle které se vypočítává RUD na rok 2017.
Pro – 20
Proti – 0
Zdržel se – 0
K bodu 6) Rozpočet na rok 2017. Sněm MR schvaluje návrh rozpočtu na rok 2017.
Pro – 20
Proti – 0
Zdržel se – 0
K bodu 7) Byla provedena řádná inventura majetku MR, která nezjistila žádné chyby, ani
nedostatky. Sněm členských obcí schvaluje převod vlastnictví dřevěných mobiliářů,
pořízených mikroregionem z dotačního titulu PSOV od PK z let 2007, 2008 a 2012 do
vlastnictví jednotlivých obcí, ve kterých jsou mobiliáře instalovány. Obcím budou zaslány
pečovatelem předávací protokoly o převodu majetku.
Pro – 20
Proti – 0
Zdržel se – 0
K bodu 8) Informace o současném stavu uzavírání dohod na VPP u ÚP v Rokycanech podal
starosta Altman s doplněním starosty Ferschmanna. Bylo konstatováno, že stále se nedaří
zkrátit dobu zájemce v evidenci úřadu, v případě zájmu starosty o jeho opakovanou práci u
obce, přestože bylo zkrácení deklarováno generální ředitelkou ÚP Sadílkovou. V současné
době musí být v evidenci nejméně tři měsíce, pak teprve může komise ÚP na začátku čtvrtého
měsíce rozhodnout o opakovaném uzavření dohody na uchazeče. Starostů se tento stav nelíbí.
K bodu 9)
Sněm členských obcí schvaluje podání žádosti o dotaci z PSOV PK na pořízení 1 ks nového
pódia PÁRTY 8x6 m za cenu 517 000 Kč, vč. DPH, přičemž požadovaná výše dotace bude
činit 310 000 Kč (60%/40%). Pro jeho zapůjčování jednotlivými obcemi bude vytvořen
rezervační kalendář se záznamem požadavků jednotlivých obcí.
Pro – 20
Proti – 0
Zdržel se – 0
Sněm členských obcí schvaluje podání žádosti o dotaci z dotačního programu PK o příspěvek
na pečovatele MR, případně na mzdu zaměstnance útulku, bude-li takový titul vypsán.
Pro – 20
Proti – 0
Zdržel se – 0
K bodu 10) Starosta Altman vyzval přítomné k zaslání požadavků na změnu jízdních řádů
autobusů, jednotlivých linek a časů odjezdů, které bude sumarizovat pan M. Loukota z obce
Hlohovice. Pro projednání požadavků obcí s organizací POVED zplnomocňuje sněm pana
Milana Loukotu.
Pro – 20
Proti – 0
Zdržel se – 0
Informace o stavu EET podal starosta Ferschmann, potvrdil, že postup obcí při pomoci
prodejcům a hostinským, kteří poskytují většinou jediné služby v obci, při nákupu zařízení
pro EET je správný. Dále informoval o stanoveném limitu MF ve výši 175 000 Kč pro roční

obrat při pořádání kulturních, sportovních a jiných akcí spolky a pobočnými spolky v obcích,
při němž není třeba evidovat tržbu.
Pro vzájemnou informovanost obcí je možné zaslat pečovateli letošní naplánované akce do
kalendáře MR:
Radnice:
18.2. Masopust
20.5. Libštejnské hvozdy
20.5. Floriánské slavnosti
17.6. Radnické slavnosti
15.7. Radnické sedlo
16.9. Den dráhy
Němčovice:
4. 3. Masopust
25. 3. Němčovické vepřobraní
29. 4. Ukliďme svět
13. 5. Čistá Horní Berounka – V. ročník
4. 6. Dětský den
28.10. Staročeský jarmark – IX. Ročník
Skončeno v 19,30 hodin
Zapsal: Ferschmann
Ověřovatelé zápisu:
Irena Reidlová, v.r.
Ester laláková, v.r.

