ZÁPIS
ze sněmu členských obcí Mikroregionu Radnicko, konaného dne 21. listopadu 2019
od 17 hod. v liblínském kempu Kobylka
Přítomni: 23 zástupců obcí – viz prezenční listina,
Q pro hlasování 12
Omluveni: 0
Nepřítomni: Březina, Čilá, Podmokly, 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. Dále přítomné přivítala hostitelka,
starostka městysu Liblín, paní Laláková.
Navrhl, aby se jednání řídilo tímto programem:

2)
3)
4)
5)
6)
7)

1) Schválení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a programu
Vystoupení projektového manažera ing. T. Aulického
Kontrola plnění minulých usnesení
Rozpočtové opatření č. 4
Rozpočtové provizorium
Inventarizační komise, inventurní plán
Přijetí finanční dotace od PK a informace o jejím použití (pečovatel)
Dodatek č. 10 k mandátní smlouvě pečovatele
8) Informace o dílčím přezkumu hospodaření DSO
9) Plán činnosti na rok 2020
10) Zvýšení paušálního příspěvku Útulek pro psy (o dva tisíce) důvod povinné čipování psů
11) Různé – informace, diskuze
12) Závěr jednání

K bodu 1)
Zapisovatelem dnešního sněmu byl navržen ing. J. Altman
Pro – 23
Proti – 0

Zdržel se – 0

Ověřovateli zápisu byli navrženi L. Pták, M. Kroc
Pro – 23
Proti – 0

Zdržel se – 0

Schválení programu, po jeho doplnění bez připomínek
Pro – 23
Proti – 0

Zdržel se – 0

Vystoupení projektového manažera ing. T. Aulického, který krátce představil možnosti pořízení nádob v
rámci dotační výzvy, která končí k 3.2.2020 a výše dotace je 85%. Z dotace je možné pořídit nádoby pro
sběr separovaných odpadů (menší nádoby, ale i velké kontejnery, nebo vybavení na stávající sběrné
dvory (velkoobjemové kontejnery, váhy, štěpkovače atd.) Pečovateli bude od něj zaslána konkrétní
nabídka a ten pak obešle všechny členské obce a sumarizuje jejich požadavky, které pak předá ke
zpracování žádosti o dotaci.

K bodu 2) Kontrola plnění minulých usnesení, dále bez připomínek
Pro – 23
Proti – 0
Zdržel se – 0
K bodu 3)
Rozpočtové opatření č. 4, bude přiloženo k zápisu ze sněmu.
Návrh usnesení – sněm schvaluje rozpočtové opatření č. 4.
Pro – 23
Proti – 0

Zdržel se – 0

K bodu 4)
Rozpočtové provizorium, stav pokladny MR 0, stav na BÚ 5 243 674,07 Kč ke dni 19.11.2019
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 2019 a dále závazky z již
uzavřených smluv.
Pro – 23
Proti – 0
Zdržel se – 0
K bodu 5)
Návrh usnesení – sněm pověřuje zvolenou inventarizační komisi ve složení – pí. Jiřina Vašková, účetní
Mikroregionu, p. Karel Ferschmann, pečovatel Mikroregionu a pí. Manková, starostka obce Újezd u
Svatého Kříže, k provedení inventury majetku MR za rok 2019 do 20. ledna 2020
Pro – 23
Proti – 0
Zdržel se – 0
K bodu 6/1)
Sněm schvaluje podání žádosti na účelovou dotaci od Plzeňského kraje na vybudování druhé etapy
projektu Cykloresort Radnicko.
Pro – 23
Proti – 0
Zdržel se – 0
K bodu 6/2)
Sněm schvaluje přijetí účelové dotace na pečovatele MR ve výši 50 000 Kč z dotačního programu
Plzeňského kraje pro rok 2019.
K bodu 7)
Návrh usnesení - Sněm pověřuje předsedu Mikroregionu uzavřením dodatku č. 10 mandátní smlouvy
s pečovatelem Karlem Ferschmannem, na kalendářní rok 2020, zároveň schvaluje pečovateli pověřit
třetí osobu vedením účetnictví.
Pro – 23
Proti – 0
Zdržel se – 0
K bodu 8)
Předseda MR seznámil přítomné s dílčím přezkumem hospodaření DSO, který provedly auditorky KÚ
PK s výsledkem, že nebyly zjištěny žádné závady, ani nedostatky.
K bodu 9)
Plán činnosti na rok 2020:
Podání žádostí o dotaci na pečovatele, do programu PSOV na pořízení parního čističe pro členské obce
MR, připraví pečovatel, případně na pořízení frézy na pařezy.

Pro – 23

Proti – 0

Zdržel se – 0

K bodu 10)
Zvýšení paušálního příspěvku na Útulek pro psy z důvodu povinného čipování psů. Bylo rozhodnuto, že
obcím do 100 obyvatel bude příspěvek navýšen o 1000 Kč, obcím od 100 do 1000 obyvatel o 2000 Kč a
obcím nad 1000 obyvatel o pět tisíc korun.
Pro – 22
Proti – 0
Zdržel se – 1

K bodu 11)
V diskuzi byli přítomní informováni předsedou MR o jednání ve správní radě Polygonu, aktuální
infromace o odpadech, o jednání o obsazení radnické Polikliniky lékaři z hořovické nemocnice.
Místopředseda MR informoval o realizaci Cykloresortu Radnicko, dále o využití Pečovatelské služby Břasy
a potřebě novelizace některých OZV.
K bodu 12)
Jednání ukončil předseda MR, poděkoval starostce Liblína za uspořádání sněmu a popřál všem Veselé
Vánoce a hodně zdraví a úspěchů v roce 2020.
Jednání bylo ukončeno v 19,10 hod.
Zapsal: ing. Altman
Zápis vyhotoven 22. listopadu 2019
Ověřovatelé: L. Pták, M. Kroc
Příští sněm MR se bude konat v obci Přívětice, termín bude upřesněn.

