ZÁPIS
ze sněmu členských obcí Mikroregionu Radnicko, konaného dne 15. února 2018
od 17 hod. v Pohostinství ve Vejvanově

Přítomni: 23 zástupců obcí – viz prezenční listina, Q pro hlasování 12
Omluveni: Lhotka u Radnic
Nepřítomni: Březina, Čilá, Podmokly
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) Kontrola plnění minulých usnesení
4) Členské příspěvky rok 2018
5) Rozpočet na rok 2018
6) Zpráva inventarizační komise
7) Zpráva o hospodaření útulku
8) Kniha o pohlednicích z Radnicka
9) Dotace MR (pódium, pečovatel)
10) Různé (GDPR, audit)
11) Závěr jednání

K bodu 1)
Zapisovatelem dnešního sněmu byl navržen Karel Ferschmann
Pro – 23
Proti – 0
Zdržel se – 0
Ověřovateli zápisu byli navrženi starostové J. Rys a P. Uher
Pro – 23
Proti – 0
Zdržel se – 0
K bodu 2) K programu bez připomínek
Pro – 23
Proti – 0

Zdržel se – 0

K bodu 3) bez připomínek
K bodu 4) Členské příspěvky budou uhrazeny na rok 2018 ve stejné výši, tedy 40 Kč na trv.
hlášeného obyvatele. Faktury jsou již průběžně zasílány v tomto měsíci jednotlivým obcím.
Sněm tuto výši schvaluje, platba obcí proběhne nejpozději do 31. března 2018, počet obyvatel
obcí bude stanoven podle vyhlášky MF z roku 2017, podle které se vypočítává RUD na rok
2018.
Pro – 23
Proti – 0
Zdržel se – 0
K bodu 5) Rozpočet na rok 2018. Sněm MR schvaluje návrh rozpočtu na rok 2018.
Pro – 23
Proti – 0
Zdržel se – 0
K bodu 6) Byla provedena řádná inventura majetku MR, která nezjistila žádné chyby, ani
nedostatky.
Pro – 23
Proti – 0
Zdržel se – 0

K bodu 7) Zpráva o hospodaření útulku pro psy a postavení MR ve věci nadlimitní zakázky
MMP. Starosta předložil zástupcům členských obcí tabulku hospodaření útulku za rok 2017 a
okomentoval současný stav. Zároveň informoval přítomné o stavu podané nabídky MR na
útulek v Plzni. Na upozornění starostky obce Kladruby na nesrovnalost v příjmech a výdajích
útulku, starosta Ferschmann slíbil, že upravenou tabulku zašle znovu prostřednictvím
mikrofóra.
K bodu 8) Kniha o pohlednicích z Radnicka. Na schůzku s vydavatelemknihy přinesou
zástupci členských obcí pohlednice ze svého regionu buď v originále, nebo kvalitně
naskenované. Schůzka se bude konat 22.2.2018 mezi 15,30 až 16,30 hodinou v zasedací
místnosti MěÚ Radnice.
K bodu 9) Sněm členských obcí schvaluje podání žádosti o dotaci z PSOV PK na nákup 1
velkokapacitního stanu 10x25 m, včetně 30 ks souprav lavic a stolů za cenu 430 000 Kč, vč.
DPH, přičemž požadovaná výše dotace bude činit 258 000 Kč (60%/40%). Pro jeho
zapůjčování jednotlivými obcemi bude vytvořen rezervační kalendář se záznamem požadavků
jednotlivých obcí. V případě, že bude naše žádost vyřízena kladně, bude se o stan a lavice
starat městys Zvíkovec. Bude objednán rovněž kontejner s plachtou pro uskladnění stanové
konstrukce a pro jednoduchou možnost pro převážení. Rezervace se budou hlásit ve Zvíkovci.
Pro – 23
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 – 23
Proti – 0
Zdržel se – 0
K bodu 10) Různé
Starosta Kroc informoval přítomné o záležitostech spojených s GDPR, dále předal informaci
o auditorce Mgr. Andree Kovaříkové a o kontaktu na ní: 724 960 666. Další informace budou
poskytnuty emailem.

Skončeno v 19,30 hodin
Zapsal: Ferschmann
Ověřovatelé zápisu:
Jiří Rys
Petr Uher

