ZÁPIS
ze sněmu členských obcí Mikroregionu Radnicko, konaného dne 11. června 2015
od 17 hod. v Kulturním zařízení obce Lhotka u Radnic
Přítomni: 22 zástupců obcí – viz prezenční listina, Q pro hlasování 12
Omluveni: Liblín, Terešov
Nepřítomni: Čilá, Kamenec, Všenice
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)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

Volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a tří zástupců MR ke schválení účetní závěrky
Schválení programu
Kontrola plnění minulých usnesení
Vystoupení zástupců Policie ČR
Schválení závěrečného účtu hospodaření MR za rok 2014
Schválení účetní závěrky za rok 2014
Vyřazení movitého majetku MR
Zpráva pečovatele - dotace
Různé
Diskuze
Závěr jednání

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

Zdržel se – 0

Ověřovateli zápisu byli navrženi p. Manková a Trepeš
Pro – 22
Proti – 0

Zdržel se – 0

Volba zástupců MR ke schválení účetní závěrky, navrženi Ferschmann, Manková a Trepeš
Pro – 22
Proti – 0
Zdržel se – 0
K bodu 2) bez připomínek
K bodu 3) K programu bez připomínek
Pro – 22
Proti – 0

Zdržel se – 0

K bodu 4) Informace Policie ČR Radnice – na jednání sněmu se dostavili plk. Svoboda a plk. Toman.
Dvouhodinová diskuze starostů na řadu témat - problematika dopravního značení v souvislosti
s požadavky obce. Policie většinou dává negativní stanoviska, odbor dopravy, přestože není
stanoviskem Policie ČR nikterak vázán, žádosti obcí většinou zamítne. Dalším bodem jednání byly
negativní připomínky k technické úpravě skončených dopravních staveb, které jsou nebezpečné,
nebo problematické i přesto, že se k nim vyjadřovala Policie ČR. Dále se jednalo o dodržování
ochranných pásem komunikací, především II. tř., s odkazem na zákon, který zakazuje v tomto pásmu
setí plodin, které brání v rozhledech křižovatek. Dle zástupců policie byly všechny zemědělské
společnosti na to upozorněny. Dále v diskuzi téma podomní prodej, akce proti motorářům,
čtyřkolkám apod. Dle policie budou v průběhu letních měsíců probíhat akce zaměřené na postihování
těchto řidičů. Případné další požadavky od obcí lze vyřizovat na tel. 602 127 181 – plk. Mgr. Bc.
Vladimír Toman z krajské správy PČR.

K bodu 5) Schválení závěrečného účtu hospodaření MR za rok 2014
Pro – 22
Proti – 0
Zdržel se – 0
K bodu 6) Schválení účetní závěrky za rok 2014
Pro – 22
Proti – 0

Zdržel se – 0

K bodu 7) Vyřazení movitého majetku MR dle předloženého protokolu
Pro – 22
Proti – 0
Zdržel se – 0
K bodu 8) Zpráva pečovatele – dotace. Pečovatel informoval přítomné o administraci dotací. Jedná se
o dotaci od PK z programu PSOV ve výši 100 tis. Kč na pořízení dřevěných mobiliářů, ke které se
přihlásilo, s požadavkem na nákup mobiliáře celkem 14 obcí MR. Všechny tyto obce dodaly potřebné
dokumenty – snímek z katastrální mapy s vyznačením místa, kde bude mobiliář umístěn. Dále
pečovatel informoval o přípravě žádosti o dotaci z programu PK na provozní náklady MR a
pečovatele. Žádost připraví pečovatel a podá nejpozději do 19. 6. 2015. MR dotaci z programu PK
Bezpečný kraj na diagnostiku vozovek nedostal.
K bodu 9, 10, 11)
Různé, Diskuze, Závěr jednání
Jednání ukončil předseda MR a poděkoval všem za účast.
Jednání bylo ukončeno v 19,50 hod.
Zapsal: Karel Ferschmann
Zápis vyhotoven 15. 6. 2015
Ověřovatelé: Trepeš, Manková

