ZÁPIS
ze sněmu členských obcí Mikroregionu Radnicko, konaného dne 11. prosince 2014 od
17.00 hod. v Radnicích

Přítomni: 22 zástupců obcí – viz prezenční listina, hlasovací Q 12
Omluveni:
Neomluveni:
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)

Schválení zapisovatele, a ověřovatelů zápisu
Kontrola plnění minulých usnesení
Informace o hospodaření MAS Světovina
Hospodaření útulku za 11/XII 2014
Volby předsednictva a kontrolního výboru
Rozpočtové opatření č. 2, informace o dílčím přezkoumání, stanovení možnosti
úpravy rozpočtu do výše 50 000 Kč
7) Rozpočtové provizorium
8) Inventarizační komise, inventarizační plán
9) Dodatek č. 6 k mandátní smlouvě pečovatele
10) Informace o novele zákona o odpadech (BRKO a kov)
11) Plán činnosti na rok 2015
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 J. Rys a pan ing. P. Trepeš
Pro – 22
Proti – 0
Zdržel se – 0
K bodu 2)
Kontrola plnění minulých usnesení, k bodu nebyly připomínky.
K bodu 3
Informace o hospodaření MAS Světovina: Infromace o finanční situaci podal předseda MR,
paní ředitelka poslala řadu dokumentů, včetně závazků MAS. Zde bylo konstatováno, že
podané informace nejsou úplné a nelze současný stav analyzovat, zda se nejedná o
předluženost subjektu.
Návrh usnesení: MR ukončuje členství v MAS Světovina k 31.12.2014. Pověřuje předsedu
vyřízením technických a právních záležitostí k naplnění tohoto usnesení MR. Sněm

doporučuje členským obcím MR, aby v intencích tohoto usnesení rozhodli v zastupitelstvu o
dalším setrvání, či vystoupení z MAS, včetně územní působnosti.
Pro – 22
Proti – 0
Zdržel se – 0
K bodu 4)
Zpráva pečovatele o činnosti a hospodaření útulku za 11/XII 2014. Informace o chodu útulku,
o jeho rozpočtu, financování. Slavnostní akt k rozšíření kapacity útulku o deset kotců se bude
konat 16.12.2014 od 10 hodin, zároveň bude probíhat natáčení pořadu ČT2 Chcete mě se
Zdeňkem Srstkou. Na stavbu dal PK částku 320 000 Kč, bude uzavřena dohoda, že bude
útulek rezervovat pět kotců pro potřeby PK. Dále 23.12.2014 se koná tradiční akce Vánoce
v útulku pro opuštěné pejsky v době od 10 do 17 hodin.
Dále se projednávala problematika žádostí starostů o odchyt psů mimo provozní dobu útulku
(denně od 9 do 17 hodin), nelze za současného stavu (pouze jeden odchytář) vyhovět. Znovu
se připomíná všem starostům, aby si zajistili výstavbu jednoho zádržného kotce, kam
provizorně může psa dát do doby, než pro něj přijede náš odchytář. Řešením by bylo zajistit
proškolení druhého odchytáře.
Usnesení: Sněm MR schvaluje částku 50 000 Kč, jako příspěvek pro zajištění vyškolení
druhého odchytáře na Veterinární a farmaceutické Universitě v Brně. (cena odborného
týdenního kurzu, ubytování, stravování, doprava, refundace mzdy, zbrojní průkaz).
Pro – ´22
Proti – 0
Zdržel se – 0
K bodu 5)
Volby předsednictva a kontrolního výboru:
Volba předsedy MR: návrh ing. Jan Altman, starosta Město Radnice
Pro – 22
Proti – 0
Zdržel se – 0
Volba místopředsedů MR: návrh Petr Uher, starosta Městys Zvíkovec
Pro – 22
Proti – 0
Zdržel se – 0
Volba místopředsedů MR: návrh ing. Mgr. Miroslav Kroc, starosta Obec Břasy
Pro – 22
Proti – 0
Zdržel se – 0
Volba předsednictva MR: návrh ing. Pavel Trepeš, starosta Obec Bujesily, Marie Pflégrová,
starostka Obec Hlohovice, Mgr. Václav Král, starosta Obec Mlečice, Radek Aubrecht,
starosta Obec Březina
Pro – 21
Proti – 0
Zdržel se – 1
Volba kontrolního výboru MR: návrh ing. Irena Reindlová, starostka Obec Kladruby, Jiří Rys,
starosta Obec Chlum, Mgr. Luboš Pták, starosta Obec Bušovice
Pro – 22
Proti – 0
Zdržel se – 0
K bodu 6/1)
Rozpočtové opatření č. 2
Návrh usnesení – sněm schvaluje rozpočtové opatření č. 2
Výdaje:
Kap. služby (par. 3636 pol. 5169)
-65 tis. Kč
Kap. služby (par. 3312 pol. 5213) Nebe plné hvězd +10 tis. Kč
Kap. služby (par. 3636 pol. 5321) Příspěvek útulku +50 tis Kč
Kap. služby (par. 3636 pol. 5499) Dar Martinka
+ 5 tis. Kč
Pro – 22
Proti – 0
Zdržel se – 0

K bodu 6/2)
Informace o provedeném dílčím přezkoumání DSO MR za rok 2014 s výrokem: nebyly
zjištěny chyby a nedostatky.
Návrh usnesení – sněm bere tuto zprávu na vědomí
Pro – 22
Proti – 0
Zdržel se – 0
K bodu 6/3)
Stanovení možnosti úpravy rozpočtu do výše 50 000 Kč předsedovi MR
Návrh usnesení – sněm schvaluje předsedovi možnost provádět úpravy a dílčí přesuny
v jednotlivých kapitolách rozpočtu v období mezi sněmy do výše 50 000 Kč.
Pro – 22
Proti – 0
Zdržel se – 0
K bodu 7)
Rozpočtové provizorium, stav pokladny MR 0, stav na BÚ 617 720 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 2014.
Pro –22
Proti – 0
Zdržel se – 0
K bodu 8)
Návrh usnesení – sněm pověřuje zvolenou inventarizační komisi ve složení – pí. Jiřina
Vašková, účetní Mikroregionu, p. Karel Ferschmann, starosta obce Němčovice a pí. Marcela
Judlová, starostka obce Přívětice, k provedení inventury hospodaření MR za rok 2014 do 20.
ledna 2015
Pro – 22
Proti – 0
Zdržel se – 0
K bodu 9)
Návrh usnesení - Sněm pověřuje předsedu Mikroregionu uzavřením dodatku č. 6 mandátní
smlouvy s pečovatelem Karlem Ferschmannem, starostou obce Němčovice na kalendářní rok
2015, zároveň schvaluje pečovateli pověřit třetí osobu vedením účetnictví. Faktury budou
předloženy v uvedených termínech po předložení výkazu provedené práce.
Pro – 22
Proti – 0
Zdržel se – 0
K bodu 10)
Informace o novele zákona o odpadech (BRKO a kov), návrh obecně závazné vyhlášky,
informace o novém zákonu o odpadech, informace o sběru separovaného odpadu (EKOKOM, Intreseroh CZECH, Polygon)
K bodu 11)
1) Plán činnosti na rok 2015
K bodu 12)
Různé:
- Předseda vyzve SÚS, aby vysvětlila, podle jakého pravidla se umisťují zásněžky
- Přdeseda vznese dotaz na MV a na PČR RO ohledně měření rychlosti v našem regionu
- Oprava komunikací – Terešov, Pomokly, Břasy – Liblín, bude zaslán dopis
- Jednání se společností CamelNet o tom, jaký je časový harmonogram pokračování
pokládání optického kabelu směrem na Liblín

-

Šek na 5 000 Kč na charitu – příspěvek MR na nákup mechanického invalidního
vozíku pro Martinku, předá předseda MR osobně, starostové MR vybrali ještě mezi
sebou částku 3500 Kč.

Jednání ukončil předseda MR, popřál všem Veselé Vánoce a hodně zdraví a úspěchů v roce
2015.

Jednání bylo ukončeno v 19,40 hod.
Zapsal: Karel Ferschmann
Zápis vyhotoven 11. prosince 2014
Ověřovatelé: Trepeš, Rys

