ZÁPIS
ze sněmu členských obcí Mikroregionu Radnicko, konaného dne 25. června 2020
od 17 hod. V Obecním domě ve Smědčicích
Přítomni: 22 zástupců obcí – viz prezenční listina,
Q pro hlasování 12
Omluveni: Přívětice, Radnice, Březina,
Nepřítomni: Podmokly, Čilá
Jednání zahájil místopředseda ing. Kroc, který konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina
zástupců obcí a upozornil, že za každou obec může hlasovat pouze jedna osoba. Dále přivítal hosty
sněmu, náměstka hejtmana pro dopravu P. Čížka a zástupce společnosti POVED pana Fencla. Dále
předal slovo hostitelce sněmu paní starostce obce Smědčice Janě Šrédlové, která přivítala přítomné.
Navrhl, aby se jednání řídilo tímto programem:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

Volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu
Schválení programu
Kontrola plnění minulých usnesení
Jednání se zástupci POVED, příp. náměstkem pro dopravu
Schválení závěrečného účtu hospodaření MR za rok 2019
Schválení účetní závěrky za rok 2019
Rozpočtové opatření č. 2
Průběžná zpráva o podaných dotacích
Územní působnost MAS Světovina pro obce MR
Žádost ZŠ Radnice o finanční dar kvůli Covid 19 - pandemii od přiškolených obcí
Informace starosty M. Kroce o trailech na Radnicku
Informace starosty Ferschmanna o jednání správní rady POLYGON
Různé – informace, diskuze
Závěr jednání

K bodu 1)
Zapisovatelem dnešního sněmu byl navržen Karel Ferschmann
Pro – 22
Proti – 0

Zdržel se – 0

Ověřovateli zápisu byli navrženi L. Pták, A. Manková
Pro – 22
Proti – 0

Zdržel se – 0

K bodu 2) Schválení programu, po jeho doplnění bez připomínek
Pro – 22
Proti – 0
Zdržel se – 0
K bodu 3) Kontrola plnění minulých usnesení, dále bez připomínek
Pro –
22
Proti – 0
Zdržel se – 0
K bodu 4) Jednání se společností POVED a náměstkem hejtmana pro dopravu. Úvodem náměstek
Čížek informoval přítomné o stávající situaci v autobusové dopravě, následovaly připomínky starostů,
zástupce společnosti POVED sdělil přítomným, že mohou jednotlivé stížnosti směřovat na jeho

emailovou adresu: fencl@poved.cz , nebo mobil 725 873 003, případně na jejich telefonistku 378 035
477.
K bodu 5)
Schválení závěrečného účtu hospodaření MR za rok 2019
Návrh usnesení – sněm schvaluje celoroční hospodaření, závěrečný účet mikroregionu za rok 2019,
včetně zprávy o výsledku přezkoumání, a to bez výhrad
Pro – 22
Proti – 0
Zdržel se – 0
K bodu 6) Schválení účetní závěrky, výroku auditora a jeho zprávy za rok 2019
Návrh usnesení – sněm schvaluje účetní závěrku mikroregionu za rok 2019, a to bez připomínek
Pro – 22
Proti – 0
Zdržel se – 0
K bodu 7) Sněm MR schvaluje rozpočtové opatření č. 2, položka 4221 , transfery od obcí 800 tisíc Kč.
Pro – 22
Proti – 0
Zdržel se – 0
K bodu 8) Průběžná zpráva o podaných dotacích, informoval místopředseda MR, jsou podány na
kompostéry, kontejnery a pečovatele. Obce budou muset počítat s tím, že po případném získání
dotace budou muset na MR převést cca 20% spoluúčast (15% spoluúčast, 5% administrace) z
celkového finančního objemu obce. Dále informoval o dotacích na stavbu cykloresortu.
K bodu 9) Starosta Ferschmann, který vykonává zároveň funkci předsedy Dozorčí rady MAS Světovina
požádal přítomné o přijetí usnesení jednotlivých členských obcí, které se týká další územní působnosti
v MAS takto: “ZO schvaluje zařazení území obce XY do územní působnosti MAS Světovina ops., na
programové období 2021 -2027”. Následně pak stačí zaslat naskenovaný zápis z jednání ZO předsedovi
správní rady na email: pasek.josef@email.cz. Toto usnesení nezavazuje obec k žádným dalším
povinnostem v MAS, naopak umožní všem případnou účast v žádostech o dotaci MAS (živnostníci,
spolky, obce).
K bodu 10) Dále se na sněmu projednávala žádost ZŠ Radnice o příspěvek přiškolených obcí na
financování pandemie na základě dotazů některých obcí, že žádosti chyběla rozvaha hospodaření ZŠ za
I. pololetí. Starostka Manková předala účastníkům sněmu písemné informace, ve kterých bylo možné
dohledat příjmy a výdaje ZŠ Radnice.
K bodu 11) Informace starosty M. Kroce o trailech na Radnicku. Starosta seznámil přítomné se
současnou situací, mluvil o instalaci tabulí a tisku map, popsal barevné okruhy, starostům předal
tištěné mapy.
K bodu 12) Informace starosty Ferschmanna o jednání správní rady POLYGON. Informoval přítomné o
platbě společnosti MP a.s., za likvidaci vytříděného papíru za období leden – duben 2020 ve výši 190
tis. Kč, dále o tom, že se bude v obcích s velkým turistickým ruchem vyvážet tříděný odpad každý týden
po dobu prázdnin, a dále o dotaci na barevné kontejnery na P, Pl a S. Současná ekonomická situace v
odpadovém hospodářství je nepříznivá a lze předpokládat zvýšení členských příspěvků POLYGONu v
příštím roce.
K bodu 13,14) Závěr jednání - Jednání ukončil místopředseda MR, poděkoval za občerstvení, popřál
všem hezkou dovolenou a dětem prázdniny.
Skončeno v 19,00 hodin

Zapsal: Ferschmann
Ověřovatelé zápisu: Luboš Pták, v.r., Alena Manková, v.r.

