ZÁPIS
ze sněmu členských obcí Mikroregionu Radnicko, konaného dne 23. listopadu 2017
od 17:00 hod. v městysi Zvíkovec
Přítomni:
22 zástupců obcí – viz prezenční listina, hlasovací Q 12
Omluveni:
Podmokly, Přívětice
Nepřítomné obce (bez omluvy): Čilá, Sebečice, Smědčice
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) Schválení strategického plánu MR
4) Informace o dílčím přezkumu hospodaření DSO
5) Rozpočtové opatření č. 6
6) Rozpočtové provizorium
7) Inventarizační komise a inventarizační plán
8) Dodatek č. 8 k mandátní smlouvě pečovatele
9) Tisk knihy pohlednic z Radnicka
10) Informace o GDPR + presentace
11) Plán činnosti na rok 2018
12) Různé a závěr
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 starosta M. Kroc a L. Pták
Pro – 21
Proti – 0
Zdržel se – 1
K bodu 2)
Kontrola plnění minulých usnesení, k bodu nebyly připomínky. Členské obce převzaly
předávací protokoly na mobiliáře z roku 2012 z majetku MR do majetků obcí. Požadavkem
MR je vrátit jeden protokol zpět podepsaný a orazítkovaný. Zástupci obcí, kteří si nevzali
sebou razítka, doručí neprodleně tyto protokoly podepsané pečovateli MR.
K bodu 3)
Sněm členských obcí schvaluje vypracovaný Strategický plán rozvoje Mikroregionu
Radnicko, zpracovaný pro období 2017 - 2022. Každá obec obdrží jeden výtisk tohoto plánu.
Zároveň sněm schvaluje příspěvek MR ve výši 5 tisíc Kč těm členským obcím, které si
nechaly samostatně vypracovat vlastní strategický plán. Tento příspěvek bude obcím vyplacen
po dodání kopie uhrazených faktur pečovateli MR.
Pro – 22
Proti – 0
Zdržel se – 0
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K bodu 4)
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 5)
Rozpočtové opatření č. 6 z 22. 11. 2017.
Usnesení – sněm MR schvaluje rozpočtové opatření č. 6
Pro – 22
Proti – 0
Zdržel se – 0
K bodu 6)
Rozpočtové provizorium, stav pokladny MR 0, stav na BÚ 759.734,70 Kč.
Usnesení - sněm schvaluje rozpočtové provizorium do doby schválení řádného rozpočtu. Do
té doby budou hrazeny pouze běžné provozní výdaje ve výši 1/12 rozpočtu roku 2017.
Pro – 22
Proti – 0
Zdržel se – 0
K bodu 7)
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 k 31. 12. 2017 do 20. ledna
2018. Komise se sejde v kanceláři OÚ Němčovice 4. ledna 2018.
Pro – 22
Proti – 0
Zdržel se – 0
K bodu 8)
Usnesení - Sněm pověřuje předsedu Mikroregionu uzavřením dodatku č. 8 mandátní smlouvy
s pečovatelem Karlem Ferschmannem, starostou obce Němčovice na kalendářní rok 2018,
včetně předloženého Plánu činnosti pečovatele na rok 2018, zároveň schvaluje pečovateli
pověřit třetí osobu vedením účetnictví. Faktury budou předloženy v uvedených termínech po
předložení výkazu provedené práce.
Pro – 21
Proti – 0
Zdržel se – 1
K bodu 9)
Usnesení – Sněm MR schvaluje zadání výroby knižní publikace s pracovním názvem
Radnicko na starých pohledech.
Pro – 22
Proti – 0
Zdržel se – 0
K bodu 10)
V úvodu tohoto bodu vystoupil právník, zástupce firmy, která se zabývá problematikou služeb
GDPR pro obce, s prezentací GDPR, výkladem zákona, který se této problematiky týká a
v závěru také s nabídkou služeb pověřence. Následovaly dotazy a diskuze na toto téma.
Vzhledem k tomu, že v této věci se ještě jedná na republikové úrovni, není dosud jisté, pro
kolik obcí může fungovat jeden pověřenec. V závěru bylo přijato usnesení – sněm schvaluje
zadání poptávky na zajištění služeb GDPR pro členské obce MR.
Pro – 22
Proti – 0
Zdržel se – 0
K bodu 11
Plán činnosti na rok 2018. Na sněmu byly vyzvány všechny obce, aby předložily
předsednictvu návrhy na činnost v tomto plánovacím období do příštího sněmu (radary, tisk
knihy, dotace na pečovatele a velkokapacitní stan a pivní sety). Měl by být vypsán dotační
titul PK Bezpečný kraj, na pořízení kamer spojených s radarem.
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K bodu 12)
Různé: Informace k útulku, informace z Polygonu a Odpady Bohemia.
Předsednictvo MR bude 12. 12. 2017, sněm v únoru 2018.
Jednání ukončil předseda MR, popřál všem Veselé Vánoce a hodně zdraví a úspěchů v roce
2018.

Jednání bylo ukončeno v 19,50 hod.
Zapsal: Karel Ferschmann

Zápis vyhotoven 27. 11. 2017
Ověřovatelé: Kroc, Pták
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