zÁPls

ze sněmu členskÝch obcí Mikroreeionu Radnicko, konaného dne 14. říina 2021
od 17 hod. v restaunciv Úiezdu u svatého kříže

Přítomni: 23:zástupců obcí - viz prezenční listina,
Q pro hlasování 12

OmIuveni: Všenice, Čilá, Podmokly, Bezděkov
Jednání zahájil předseda ing. Altman, ktený konstatova!, že je přítomna nadpolovičnívětšina zástupců
obcí a upozornil, že za každou obec můžehlasovat pouze jeden zástupce. Dále přítomné přivítala
hostitelka, starostka obce, paní Manková.
Navrhl, aby se jednání řídilo ťmto programem:

1) Schválení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a programu
2) Kontrola p|nění minulých usnesení
3) Rozpočtové opatření č. 1
4l Čerpánídotace od SFŽP (kompostéry a kontejnery)
5) lnformace o ryklotrailech
6) Závěrečný účetza rok2O2O -sběr podepsaných dokumentů
7| Pověření obcí k jednání s Polygonem
8) lnformace o možnosť nákupu vitrín
9) Různé- informace, diskuze
10) Závěr jednání
K bodu 1l

Zapisovatelem dnešního sněmu byl navržen pečovatel K. Ferschmann
Pro
Proti Zdržel se - 0

0

-23

Ověřovateli zápisu byli navrženiL. Manková, Trepeš
Pro -23
Proti- 0

Zdržel se

-0

Schválení programu, po jeho doplnění bez připomínek
Pro Proti -

Zdržel se

-0

23

0

K bodu 2) Kontrola plnění minulých usnesení, dále bez připomínek

Pro

-

23

Proti

-

0

Zdrže| se

-0

Zdržel se

-0

K bodu 3)

Rozpočtovéopatřeníč. 1, bude přiloženo k zápisu ze sněmu.
Návrh usnesení - sněm schvaluje rozpočtové opatření č. 1.
Pro
Proti-

-23

0

L_

K bodu

4l

-1B

ina krocem
l.rnna,'' o
n průběhu
nrůběhu
čerpánídotace sFz kdy kompostéry byly
---,:-: -+-,^,+^ll
přítomní byli informováni
starostou ing.
požádaly, dle kupní smlouvy. Jednotlivé obce mají
dodány dodavatelem všem obcím, které o ně
následném darovánÍ, PřiČemŽ Předávací ProtokolY
pečovateli předat podepsané Smlouvy o výpůjčcea
je tieba, aby vypůjčitel(obec) provedl namátkovou kontrolu
by si měly ponechat obce u sebe. zároveň

podlečl.č.V',odst2a3Smlouvyovýpůjčce,zdavypůjčitelužívákompostérvsouladuseSmlouvou,a
io pro případný hladký průběh kontroly donátorem,
je ve fázi,
pořízení nádob na separovaný odpad pro Mikroregion Radnicko
stav čerpánídotace projektu
podepsána kupní
štěpkovačů,ale nebyla dosud uzavřena a
kdy je vysoutěžen dodavatel kontejnerů a
(kontejnerY)'
ceny dodavatelem za jednotlivé rlýrobkY
smlouva s ohledem na nepřesně specifikované
dodání kontejnerŮ obcím se
po jejich upřesnění budou smlouvy podepsány. PředpokIádaný termín
počítádo poIoviny příšťhoroku,

Mimo program:
manažerka pro PK, Global Partner Péče,z,ú,, která
Vystoupila sociáIní pracovnice Martina Krpejšová,
provádí
služby, v době od 7 do 20 hodin, zároveň
zajišťuje prováděni tzv, odlehčovacísociální
příspěvku
apod,
pacienta, proleženiny, čerpání
přednášky pro zájemce zdarma na téma polohování
je www,gp, cz,
Přítomným byly rozdány letáčky, adresa
K bodu 5)

cyklotrailů, po vichřici bylo na trailech mnoho
Starosta ing. Altman infromoval přítomné o stavu
je předPokládané dokonČení(rnýstavba) trať
popadaných stromů, bylo třeba tratě opravit a tak
plánováno na polovinu příšťhoroku,
6l
ÚČet MR za rok 2o2o'
pečovatel od přítomných převzal podepsané dokumentY od obcí - ZávěreČnÝ
tak urychleně učinily,
pečovatel vyzve obce, lt",e j"j dosud nedodaly, aby

K bodu

K bodu 7}

obcí se svozem seParovaného odPadu sPoIeČnosť
S ohledem na neutěšenou situaci a nespokojenost
stav zastupování
jak zajistit nápravu, neboť současný
Marius pedersen,a.s. je třeba hledat možnosti,
poLyGoN, tuio problemaťku řeŠÍneusPokojivě. Z tohoto dŮvodu
obcí sdružením právnických osob
bylo přijato následující usnesení:
. __ _l___!:__ nl+*an o Earcrhrt.'lnl jsou
radě polygonu starostové ing. Altman a Ferschmann
Návrh usnesení: Současnízástupci ve správní
právní možnosti, jakým způsobem tuto situaci řešit a
pověřeni ťmto sněmem, aby prošetřilivšechny
pripravi pro dalšíjednání sněmu návrhy variant řešení,

0

7držel se - 0
dne 23. listoPadu od 15 hodin. PříPadné sťŽnosti na
Valná hormada polygonu se bude konat v Hrádku,
volat do Kra]ovic MB a.s.' Panu Černémuna tel. 602
vyvážení konte;nerů n. ,.p.rouaný odpad můžete
Pro

-

23

Proti-

653 200.
K bodu

8l

jednostranné vitrínY (informaČní nosiČe)
pečovatel infromoval přítomné o možnosť zakoupit použité

zacenu3.630,-Kčvč'DPHodspolečnostiDARUMAs.r.o.Vpřípadějakýchkolidotazůsemůžete
tel,: 603 866 692,
obráťt na pana Václava Kratochvíla z této společnosti

9l
jsou v souČasnédobě dvě ordinace
Starosta ing. Kroc informoval přítomné o tom, Že ve Stupně
zubních lékařů, které dosud přibírají nové pacienty,
sněmu
Dále žádal přítomné o možnosťzplnomocnit jej na sněm SMO, pokud se Členská obec
K bodu

nezůčastní.
okolo 4 ťsíckorun,
V obci Břasy jsou v domě s pečovatelskou službou dva až tři byty volné, s nájmem
je nYní název Přírodního
Dále informoval o tom, že na základě nového vyhlášení Krajským Úřadem PK
parku pouze název Berounka.
nové obecně
Následně se mezi starosty vedla diskuze na téma povinnosti uzavřít do konce roku
závazné vyh lášky o odpadech.
K bodu 10l

závěru jednání předseda MR poděkoval starostce Újezdu u Sv. KříŽe za obČerstvení a sděliI
přítomným, že poslední sněm v letošnímroce bude 9. prosince 2O2lv BiskouPkách.

V

Skončeno v 19,30 hodin
Zapsal: Ferschmann
Ověřovatelé zápisu: Pavel Trepeš, v.r.,
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