ZÁPIS
ze sněmu členských obcí Mikroregionu Radnicko, konaného dne 20. února 2020
od 17 hod. v restauraci Přívěticích
Přítomni: 23 zástupců obcí – viz prezenční listina,
Q pro hlasování 12
Omluveni: Liblín
Nepřítomni: 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 obce Přívětice, ing. M. Judlová
Navrhl, aby se jednání řídilo tímto programem:
1. Schválení zapisovatele, a ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu
3. Kontrola plnění minulých usnesení
4. Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2019
5. Rozpočet na rok 2020
6. Zpráva inventarizační komise
7. Informace starosty M. Kroce o trailech na Radnicku
8. Informace starosty M. Kroce o pořízení vozidla pro pečovatelskou službu
9. Zpráva starosty K. Ferschmanna o hospodaření útulku v roce 2019
10. Podání žádosti o dotaci na MŽP - sběrné nádoby
11. Podání žádosti o dotaci na PK - vyvíječ páry na hubení plevele
12. Podání žádosti o dotaci na MŽP - kompostéry
13. Informace o situaci s předepisováním léku od internisty a diabetologa v Radnické Poliklinice
14. Různé, diskuze
15. Závěr jednání
K bodu 1)
Zapisovatelem dnešního sněmu byl navržen K. Ferschmann
Pro – 23
Proti – 0
Zdržel se – 0
Ověřovateli zápisu byli navrženi L. Pták, R. Aubrecht
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) Členské obce byly seznámeny s výsledkem hospodaření MR za rok 2019, s celkovými příjmy,
výdaji a zůstatkem, nejsou žádné pohledávky, ani závazky po splatnosti, členské příspěvky pro rok 2020
zůstávají ve výši 65 Kč na trv. hlášeného obyvatele. Faktury budou průběžně zasílány jednotlivým

obcím, platba od obcí proběhne nejpozději do 31. března 2020, počet obyvatel obcí je stanoven podle
vyhlášky ČSÚ z 1.1.2019, podle které se obcím vypočítává RUD na rok 2020.
Pro – 23
Proti – 0
Zdržel se – 0
K bodu 5) Rozpočet na rok 2020. Sněm MR schvaluje návrh rozpočtu na rok 2020, jako rozpočet
schodkový (65 tis. Kč).
Pro – 23
Proti – 0
Zdržel se – 0
K bodu 6) Byla provedena řádná inventura majetku MR, která nezjistila žádné chyby, ani nedostatky,
zpráva byla schválena.
Pro – 23
Proti – 0
Zdržel se – 0
K bodu 7) Zpráva M. Kroce, starosty obce Břasy, který seznámil přítomné o stavu budování trailů v
oblasti Břaska a Radnicka. Spojovací okruhy jsou dokončené, po nedávné vichřici bylo třeba odklidit
spadlé větve. V rámci kontroly stavebních prací bylo odstraněno 10 nedodělků, vznikly problémy s
jedním dodavatelem, zpoždění je cca 8 měsíců, jsou instalované malé informační značky. Traily se musí
doznačit, aby se cyklista dobře orientoval kde je a kam může jet. Současně byla promítnuta
fotodokumentace ve videoprezentaci. V Radnicích bude provedeno výběrové řízení na dodavatele, aby
se stihly práce provést do konce tohoto roku. Přítomným rozdal barevné mapy trailů.
K bodu 8) Zpráva M. Kroce, starosty obce Břasy, který informoval přítomné o fungování pečovatelské
služby na Břasích. Okolní spádové obce mohou požádat o zajištění pečovatelské služby u lidí, kteří již
nejsou schopni se zcela o sebe postarat. V takovém případě je potřeba uzavřít smlouvu obce s obcí
Břasy, podle které se bude podílet na nákladech pečovatelské služby. Jedná se o okolní obce: Bezděkov,
Všenice, Bušovice, Smědčice, Přívětice, Újezd u Svatého Kříže, Němčovice, Lhotka u Radnic, Liblín.
Obec Břasy požádala firmu KOMPAKT, p. Chrastinovou o nové auto pro pečovatelskou službu. Zástupce
firmy bude objíždět jednotlivé obce se žádostí o finanční příspěvek a na auto bude přispívající obci za
to umístěna reklama, či logo. Záleží na každé obci, zda vůbec, nebo v jaké výši bude ochotna finančně
přispět.
K bodu 9) Zpráva o hospodaření útulku pro psy. Starosta K. Ferschmann seznámil zástupce členských
obcí s příjmy a výdaji hospodaření útulku za rok 2019, podrobný rozpis byl rozeslán všem členským
obcím, okomentoval současný stav, zmínil především potřebu nutných oprav z důvodu poškození a
hniloby, které bylo třeba provést. Náklady byly hrazeny z mimořádné dotace od PK. V letošním roce
10.10.2020 uplyne desetileté výročí od uvedení tohoto útulku do provozu. Za tuto dobu prošlo
útulkem téměř tisíc psů. K tomuto datu se připravuje výroční tiskový materiál, benefiční nástěnný
kalendář, proběhne vzpomínka na zesnulého Zdeňka Srstku, doprovodný program.
K bodu 10) Byla podána žádost na MŽP prostřednictvím společnosti TNT Consulting na sběrné nádoby
a kontejnery. Toto zařízení zůstane ve vlastnictví mikroregionu po dobu pěti let, jednotlivým obcím
bude na základě písemné zápůjčky předáno k užívání a po uplynutí této doby bude převedeno
bezúplatně do vlastnictví držitele. Po schválení dotace bude konkrétním obcím zaslána faktura na
kofinancování projektu ve výši 15 -18%, podle konečného součtu všech nákladů, včetně úhrady
administrace.

K bodu 11) Starosta Altman informoval přítomné o tom, že byla vypracována a následně podána
žádost o dotaci do programu PSOV k PK na Pořízení mobilního parního čistícího systému na hubení
plevele a komunální čištění v obcích Mikroregionu za pořizovací částku 720 000 Kč. Příslušenství se
mělo skládat z nádrže na 1300 l vody, z kompaktního VTL horkovodního/parního čistícího systému,
včetně nakládání a skládání na ložnou plochu bez vysokozdvihu s benzínovým ohřevem (bojler se
spínací skříní, generátor asynchronní, s elektrostartem, VTL čerpadlo, rozvody systému horká
voda/pára), dále z navíjecího bubnu na horkou vodu včetně 15 m vysokotlaké hadice, čtyř kusů
manipulačních opěr (nosnost 300 kg) a z nástavce na hubení plevele. Bohužel, protože se jednalo
podle pravidel PSOV PK 2020 podle bodu o), o jiný INTEGROVANÝ projekt zaměřený na pořízení,
opravu nebo rekonstrukci dlouhodobého hmotného majetku mikroregionu, bylo možné žádat o dotaci
maximálně do výše 200 tis. Kč. Tento projekt údajně nespadal ani do jednoho z bodů a) - k), kde bylo
možné žádat o dotaci až do výše 400 tis. Kč. Proto byla žádost z rozpočtových důvodů na kofinancovaní
podílu k dotaci zastavena. Pokusíme se požádat o dotaci na pořízení tohoto agregátu znovu příští rok,
případně po domluvě s členskými obcemi zajistit doplatek z jejich rozpočtů, bude-li o zařízení zájem.
Předsednictvo MR je přesvědčeno, že by se nákup vyplatil, protože je možné ho využít na mytí
kontejnerů, autobusových čekáren, fasád, apod. a stejně tak na ekologickou likvidaci plevele, bez
užívání drahých a přírodě škodlivých chemických postřiků – glyfosátů.
K bodu 12) Prostřednictvím společnosti TNT Consulting podá MR žádost odotaci na kompostéry podle
požadavků jednotlivých členských obci do programu MŽP. Podmínky ke spolufinancování budou stejné
jako u dotace v bodu 10) tohoto zápisu.
K bodu 13) Starosta Altman informoval přítomné o situaci s předepisováním léku od internisty a
diabetologa v Radnické Poliklinice po odchodu lékařky Huškové z radnické Polikliniky. Situace by se
měla postupně lepšit z rozšiřováním ordinačních hodin od měsíce března a s obsazením kliniky dalščím
internistou – diabetologem. Pokud dojde k nějakým neřešitelným komplikacím v léčbě pacientů z
vašich obcí, je třeba ihned případ hlásit pečovateli, který věc řeší přímo s náměstkem VZP a ministrem
zdravotnictví.
Jednání bylo ukončeno v 18,50 hod.
Zapsal: K: Fertschmann
Zápis vyhotoven 22. února 2019
Ověřovatelé: L. Pták, R. Aubrecht
Příští sněm MR se bude konat v obci xy, termín bude upřesněn, pravděpodobně v polovině měsíce
června 2020.

