ZÁPIS
ze sněmu členských obcí Mikroregionu Radnicko, konaného dne 27. září 2018
od 17 hod. v obci Chlum
Přítomni: 23 zástupců obcí – viz prezenční listina, Q pro hlasování 12
Omluveni:
Nepřítomni: Čilá, Podmokly, Sebečice, Terešov
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. Dále připomněl, že se jedná o
poslední sněm tohoto volebního období.
Dále vystoupil starosta obce Chlum J. Rys, přivítal přítomné, sdělil, že již nebude kandidovat na
starostu obce z důvodu, že administrativní zátěž z posledních let staví obce do státního područí a
popírá princip jejich samostatnosti.
Předseda navrhl, aby se jednání řídilo tímto programem:
1) Volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu
2) Schválení programu
3) Kontrola plnění minulých usnesení
4) Rozpočtové opatření č. 2
5) Smlouva o dílo se zhotovitelem ing. Ševčíkem
6) Přijetí dotace 200 tis. Kč a 10,0 mil. Kč
7) Pro rok 2019 návrh dotace: záchytné kotce pro psy v členských obcích
8) Návrh na zvýšení členského příspěvku MR na rok 2019 ve výši 20,-- Kč/občan
9) Přijetí zaměstnance MR do útulku – p. H. Kecová
10) Smlouva o dílo na PD na lávku ke SŘ – J. Altman
11) Návrh na nové výběrové řízení – odpady
12) Různé – diskuze
13) Závěr jednání

K bodu 1)
Zapisovatelem dnešního sněmu byl navržen Karel Ferschmann
Pro – 23
Proti – 0

Zdržel se – 0

Ověřovateli zápisu byli navrženi pí. Manková a Reindlová
Pro – 23
Proti – 0

Zdržel se – 0

K bodu 2) Schválení programu, po jeho doplnění bez připomínek
Pro – 23
Proti – 0
Zdržel se – 0
K bodu 3) Kontrola plnění minulých usnesení, dále bez připomínek
Pro – 23
Proti – 0
Zdržel se – 0
K bodu 4) Sněm členských obcí schvaluje rozpočtové opatření č. 2

Pro – 23
Proti – 0
Zdržel se – 0
K bodu 5) Sněm členských obcí schvaluje uzavření smlouvy o dílo s panem ing. Ševčíkem na
vypracování vyhledávací studie pro cyklotraily na části území Mikroregionu Radnicko za částku 259
tisíc. Kč. Předseda se pověřuje podpisem smlouvy.
Pro – 23
Proti – 0
Zdržel se – 0
K bodu 6/1) Sněm členských obcí schvaluje přijetí dotace ve výši 200 tis. Kč z dotačního programu
podpora cyklistiky Plzeňského kraje na vyhledávací studii.
Pro – 23
Proti – 0
Zdržel se – 0
K bodu 6/2) Sněm členských obcí schvaluje přijetí dotace ve výši 10 000 tis. Kč z dotačního programu
podpora cyklistiky Plzeňského kraje na vybudování cyklotrailů na části území MR.
Pro – 23
Proti – 0
Zdržel se – 0
K bodu 7) Po vypsání dotačních titulů PK pro rok 2019 zajistí pečovatel přípravu a administraci dotace
na vybudování záchytných kotců pro zatoulané psy v jednotlivých členských obcích, které budou mít
zájem. Smyslem akce je zajistit vhodné a bezpečné místo v obci pro zajištění psů, než pro ně dojede
odchytová služba němčovického útulku.
Pro – 23
Proti – 0
Zdržel se – 0
K bodu 8) Sněm členských obcí schvaluje zvýšení členského příspěvku MR od 1.1.2019 na částku 65,Kč/ obyvatel.
Pro – 22
Proti – 0
Zdržel se – 1
K bodu 9) Sněm členských obcí schvaluje přijetí zaměstnance do odchytového zařízení MR paní H.
Kecovou od 1.1.2019 do trvalého pracovního poměru na dobu neurčitou.
Pro – 23
Proti – 0
Zdržel se – 0
K bodu 10) Předseda ing. Altman seznámil přítomné s návrhem smlouvy o dílo na vypracování
projektové dokumentace ke stavebnímu povolení od firmy SHP s.r.o. Brno, na Lávku pro pěší a
cyklotrasu Němčovice - Čivice, která je ve výši 360 580 Kč, vč. DPH. Firma požaduje dodání dalších
podkladů od objednatele – inženýrskogeologický průzkum, korozní průzkum, posudek k migračnímu
koridoru a posudek vlivu na zvláště chráněné druhy živočichů. Po projednání možností financování
této PD bylo domluveno, že předseda zjistí možnosti financování u PK a pečovatel ceny posudků výše
specifikovaných. O výsledku v této věci se bude jednat na přístím sněmu MR.
Pro – 23
Proti – 0
Zdržel se – 0
K bodu 11) Sněm členských obcí po projednání textu návrhu nové smlouvy mezi sdružením
právnických osob Polygon a firmou Marius Pedersen a.s., a jeho nové cenové nabídky, byli zástupci MR
ve správní radě Polygonu ing. Altman a K. Ferschmann pověřeni, aby podpis smlouvy odmítli a navrhli
v této věci vypsání výběrového řízení na nového zhotovitele svozu separovaného a nebezpečného
odpadu.
Pro – 23
Proti – 0
Zdržel se – 0
K bodu 12) Volná diskuze bez usnesení.

13) Závěr jednání - Jednání ukončil předseda MR, poděkoval hostiteli za občerstvení, poděkoval všem
za práci v tomto volebním období a těm, kteří kandidují do toho dalšího, úspěch ve volbách.
Předpokládaný termín nového povolebního sněmu MR je čtvrtek, 13. prosince od 17 hodin, přičemž
místo konání bude upřesněno dodatečně.
Skončeno v 19,10 hodin
Zapsal: Ferschmann
Ověřovatelé zápisu:
Irena Reindlová, v.r.
Alena Manková, v.r.

