ZÁPIS
ze sněmu členských obcí Mikroregionu Radnicko, konaného dne 17. prosince 2020
od 17 hod. v budově úřadu městyse Zvíkovec
Přítomni: 20 zástupců obcí – viz prezenční listina,
Q pro hlasování 11
Omluveni: Bezděkov, Lhotka u Radnic, Přívětice, Kamenec, Terešov
Nepřítomni: Čilá, Podmokly
Jednání zahájil předseda ing. Altman, který konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina zástupců
obcí a upozornil, že za každou obec může hlasovat pouze jeden zástupce. Dále přítomné přivítal
hostitel, starosta městysu Zvíkovec, pan Uher.
Navrhl, aby se jednání řídilo tímto programem:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

Schválení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a programu
Kontrola plnění minulých usnesení
Rozpočtové opatření č. 3
Rozpočtové provizorium
Rozpočtový výhled 2021 -2024
Zvýšení členských příspěvků (80,-- Kč/trv. hlášený obyvatel obce)
Inventarizační komise, inventurní plán
Přijetí dotace od SFŽP (kompostréry a kontejnery)
Žádost o dotaci na elektronickou úřední desku
Dodatek č. 11 k mandátní smlouvě pečovatele
Informace o dílčím přezkumu hospodaření DSO
Plán činnosti na rok 2021
Doplnění stanov MR - elektronické hlasování
Různé – informace, diskuze
Závěr jednání

K bodu 1)
Zapisovatelem dnešního sněmu byl navržen pečovatel K. Ferschmann
Pro – 20
Proti – 0
Zdržel se – 0
Ověřovateli zápisu byli navrženiL. Pták, J. Šrédlová
Pro – 20
Proti – 0

Zdržel se – 0

Schválení programu, po jeho doplnění bez připomínek
Pro – 20
Proti – 0

Zdržel se – 0

V úvodu jednání vystoupili zástupci společnosti Galileo Corporation, s. r. o., s nabídkou a prezentací
projektu pořízení elektronických kiosků a úřední desky.
K bodu 2) Kontrola plnění minulých usnesení, dále bez připomínek
Pro – 20
Proti – 0
Zdržel se – 0

K bodu 3)
Rozpočtové opatření č. 3, bude přiloženo k zápisu ze sněmu.
Návrh usnesení – sněm schvaluje rozpočtové opatření č. 4.
Pro – 20
Proti – 0

Zdržel se – 0

K bodu 4)
Rozpočtové provizorium, stav pokladny MR 100--, stav na BÚ 5 159 744,20 Kč ke dni 17.12.2020
Návrh usnesení - sněm schvaluje rozpočtové provizorium do doby schválení řádného rozpočtu. Do té
doby budou hrazeny pouze běžné provozní výdaje ve výši 1/12 rozpočtu roku 2020 a dále závazky z již
uzavřených smluv.
Pro – 20
Proti – 0
Zdržel se – 0
K bodu 5)
Návrh usnesení – sněm schvaluje Rozpočtový výhled na roky 2021 – 2024
Pro – 20
Proti – 0
Zdržel se – 0
K bodu 6)
Sněm členských obcí schvaluje zvýšení členského příspěvku MR od 1.1.2021 na částku 80,- Kč/
obyvatel.
Pro – 20
Proti – 0
Zdržel se – 0
K bodu 7)
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 2020 do 20. ledna 2021
Pro – 20
Proti – 0
Zdržel se – 0
K bodu 8)
Sněm schvaluje přijetí obou dotací na nákup kompostérů a kontejnerů z dotačního programu SFŽP.
Pro – 20
Proti – 0
Zdržel se – 0
K bodu 9)
Sněm souhlasí s navrženým postupem ve věci pořízení elektronických kiosků a úředních desek.
Pečovatel vyzve členské obce, aby poslaly emailem své požadavky na pořízení těchto kiosků a jejich
počet. Následně se bude zjišťovat, zda je, nebo bude otevřen na jejich pořízení vhodný dotační titul,
jaké budou stanoveny dotační podmínky a procenta úhrady podílu obcí.
Pro – 20
Proti – 0
Zdržel se – 0
K bodu 10)
Návrh usnesení - Sněm pověřuje předsedu Mikroregionu uzavřením dodatku č. 11 mandátní smlouvy
s pečovatelem Karlem Ferschmannem, na kalendářní rok 20210, zároveň schvaluje pečovateli pověřit
třetí osobu vedením účetnictví.
Pro – 19
Proti – 0
Zdržel se – 1

K bodu 11)
Předseda MR seznámil přítomné s dílčím přezkumem hospodaření DSO, který provedly auditorky KÚ
PK s výsledkem, že nebyly zjištěny žádné závady, ani nedostatky. Pečovatel je pověřen zajišťovat
zveřejňování smluv MR na portál zadavatele veřejných zakázekK bodu 12)
Plán činnosti na rok 2021
K bodu 13)
Návrh k hlasování na sněmu MR:
Doplnění Stanov svazku v souladu s čl. XII, odst. 9., písm. a):
Do čl. XII. se doplňuje o další odst. č.:
4a): V případě vyhlášení krizového stavu, stavu nebezpečí, nouzového stavu, apod., tedy po dobu, kdy
není možné zajistit regulérní veřejné zasedání sněmu Svazku, je možné pro zajištění schválení
důležitých dokumentů Svazku vyhlásit elektronické hlasování členů Svazku per rollam (tzn. rozhodnutí
mimo zasedání), dále jen" per rollam".
4b): O vyhlášení elektronického hlasování per rollam rozhoduje předseda Svazku, nebo jeho
místopředsedové.
4c) Hlasování se uskuteční prostřednictvím elektronické platformy Svazku mikroforum@nemcovice.cz,
a trvá 15 dní ode dne jeho vyhlášení. Pokud na návrh usnesení členská obec nijak nereaguje, má se za
to, že hlasuje proti návrhu.
4d): Usnesení, o kterém se hlasuje per rollam, je schváleno, pokud pro něj hlasuje nadpoloviční
většina všech členských obcí. Technicky hlasování zajišťuje pečovatel Svazku, příp. předseda, nebo jeho
místopředsedové Svazku.
4e): O výsledku hlasování bude pořízen zápis, který bude obsahovat návrh usnesení, o kterém se
hlasovalo, výsledek hlasování a jmenovitou účast hlasujících. Zápis podepíše předseda, nebo jeho
místopředsedové Svazku. Výsledek bude zveřejněn na elektronické úřední desce Svazku a zároveň
zaslán prostřednictvím elektronické platformy Svazku mikroforum@nemcovice.cz, všem členům
Svazku.
Pro – 20

Proti – 0

Zdržel se – 0

K bodu 14)
V diskuzi byli přítomní informováni o jednání zástupců MR ve správní radě Polygonu, o
předpokládaném zvýšení členských příspěvků Polygonu na příští rok, o rozpočtové situaci PK a
naplnění dotačního titulu PSOV na rok 2021.
Je třeba vždy nahlásit změnu emailové adresy členské obce pečovateli, pro zajištění zasílání informací
prostřednictvím platformy mikrofórum.

K bodu 12)
Jednání ukončil předseda MR, poděkoval starostovi Zvíkovce za uspořádání sněmu a popřál všem
klidné Vánoce a hodně zdraví a úspěchů v roce 2021.
Jednání bylo ukončeno v 19,10 hod.
Zapsal: Ferschmann
Zápis vyhotoven
Ověřovatelé: Pták, Šrtédlová

