ZÁPIS
ze sněmu členských obcí Mikroregionu Radnicko, konaného dne 12. února 2015
od 17 hod. v restauraci v Němčovicích

Přítomni: 19 zástupců obcí – viz prezenční listina, Q pro hlasování 10
Omluveni: Liblín, Bujesily
Nepřítomni: Čilá, Hradiště, Podmokly, Kamenec,
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 2015
5) Rozpočet na rok 2015
6) Inventura a vyřazení DDHM a DHM
7) Změna stanov MR
8) Dotace MR
9) Informace o MAS Světovina, předseda DR Ferschmann
10) Informace o EKO-KOM a Polygon, Ferschmann a Altman
11) Diskuze
12) Závěr jednání

K bodu 1)
Zapisovatelem dnešního sněmu byl navržen Karel Ferschmann
Pro – 19
Proti – 0
Zdržel se – 0
Ověřovateli zápisu byli navrženi p. Uher a Aubrecht
Pro – 17
Proti – 0

Zdržel se – 2

K bodu 2) K programu bez připomínek
Pro – 19
Proti – 0

Zdržel se – 0

K bodu 3) Bez připomínek
K bodu 4) Členské příspěvky budou uhrazeny na rok 2015 ve stejné, nezměněné výši.
Faktury zašle pečovatel. Sněm schvaluje, platba proběhne do 31. března 2015, stav obcí podle
MF, vyhláška, podle které se vypočítává RUD na rok 2015.
Pro – 19
Proti – 0
Zdržel se – 0
K bodu 5) Rozpočet na rok 2015. Sněm MR schvaluje rozpočet na rok 2015.
Pro – 19
Proti – 0
Zdržel se – 0
K bodu 6) Byla provedena řádná inventura majetku MR a na základě toho navrhuje KV
vyřazení DDHM a DHM podle protokolu č. 1/2015 z evidence MR v zůstatkové hodnotě
306 470,78 Kč. Protokol v příloze zápisu. KV navrhuje vyřazení specifikovaného majetku.
Pro – 19
Proti – 0
Zdržel se – 0

Dále se navrhuje převod informační tabulí 2007, stojany 2088, odpočívky pro obce 2008,
navrhuje se převést majetek na obce, do operativní evidence. Účetní Vašková připraví
protokol na převáděný majetek.
Pro – 19
Proti – 0
Zdržel se – 0
K bodu 7) Sněm členských obcí MR schvaluje čtvrtou změnu stanov tak, že v čl. III,
v odstavci Svazek sdružuje obce, městyse a město (dále jen „obce, obce“): doplňuje do
seznamu tyto obce:
Bušovice, se sídlem Obecní úřad v Sedlecku čp. 48
Smědčice, se sídlem Obecní úřad ve Smědčicích čp. 32
Terešov, se sídlem Obecní úřad v Terešově čp. 108
Všenice, se sídlem Obecní úřad ve Všenicích čp. 13
Pro – 19
Proti – 0
Zdržel se – 0
Webové stránky: Zatím se bude používat stávající aplikace, doplní se chybějící obce
s prolinky na webové stránky obcí, a rozešlou se nová přístupován hesla.
Pro – 19
Proti – 0
Zdržel se – 0

K bodu 8/1) Sněm schvaluje podání integrovaného projektu do dotačního programu PSOV
Plzeňského kraje pro rok 2015 s max. výší dotace 300 tisíc Kč 60% kraj / 40% obce. Bude
podána žádost na 300 tis. Kč na dřevěný mobiliář (lavice se stolem a střechou), cena 16 600
Kč, tzn., že v případě schválení dotace v plné výši by bylo možné nechat vyrobit 30 kusů.
Zpracování a podání zajistí pečovatel.
Pro – 19
Proti – 0
Zdržel se – 0
K bodu 8/2) Sněm schvaluje podání projektu do dotačního programu Plzeňského kraje
Bezpečný kraj, na zpracování speciální diagnostiky místních komunikací se zaměřením na
jejich únosnost, cena cca 15 tisíc Kč za 1000 m, včetně vrtaných sond. Takto vypracovaný
odborný posudek by posloužil projektantovi v oboru dopravního inženýrství k vypracování
projektu na stanovení zákazového dopravního značení, které by omezilo vjezd vozidel, jejichž
okamžitá nosnost přesahuje vyznačenou mez na dopravní značce. Dotace je zde v poměru 80
resp. 90% kraj / 20 resp. 10% obec. Projekt bude podán na částku 300 tis. Kč. Zpracování a
podání zajistí pečovatel. Obec nahlásí počty MK pečovateli do konce února 2015.
Pro – 19
Proti – 0
Zdržel se – 0
K bodu 9)
Na jednání se dostavil místopředseda Správní rady MAS Světovina, starosta města Kožlany,
pan Přibyl a informoval přítomné o současné situaci v této organizaci, o stavu jejího
hospodaření, která je v druhotné platební neschopnosti. K tomu následovala diskuze.
Na základě usnesení sněmu MR o ukončení členství v MAS Světovina doporučuje
předsednictvo členským obcím MR, aby přijaly usnesení svými zastupitelstvy na nejbližších
zasedáních s tímto textem:
Zastupitelstvo obce XY schvaluje územní působnost MAS Světovina na území obce XY.
Kopii usnesení zaslat následně do sídla MAS Světovina. Na základě toho zůstane subjektům
sídlícím v daném území možnost žádat o případné dotace od MAS. Členské příspěvky za rok
2015 již nebudou členské obce MR MASce platit.
K bodu 10) Informace k situaci s EKO-KOMem z MŽP, tato monopolní společnost porušuje
zákon, neboť zvýhodňuje obce, které podepsaly novou smlouvu, a poškozuje ty, které

odkazují na platnost smluv z roku 2002. Během příštího týdne vydá MŽP k této věci právní
stanovisko.
Informace o nominaci ing. J. Altmana a K. Ferschmanna do správní rady sdružení
právnických osob Polygon.
Diskuze o problematice separovaného odpadu, EKO-KOMu a BRKO (biologicky rozložitelný
komunální odpad) v souvislosti s novelou zákona o odpadech.
K bodu 11) Různé:
Diskuze:
Skončeno v 19,30 hodin
Zapsal: Ferschmann
Ověřovatelé zápisu:

