ZÁPIS
ze sněmu členských obcí Mikroregionu Radnicko, konaného dne 10. prosince 2015 od
17.00 hod. v restauraci na házenkářském hřišti ve Stupně

Přítomni: 22 zástupců obcí – viz prezenční listina, hlasovací Q 12
Omluveni: Karel Ferschmann, pečovatel – zahraniční cesta
Nepřítomné obce: Liblín, Zvíkovec, Podmokly, Čilá,
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:
Schválení zapisovatele, ověřovatelů a programu
Kontrola plnění minulých usnesení
Rozpočtové opatření č. 2 a č. 3
Informace o dílčím přezkoumání, možnost úpravy rozpočtu předsedovi
(předsednictvu)
5) Rozpočtový výhled
6) Rozpočtové provizorium
7) Inventarizační komise a inventarizační plán
8) Dodatek č. 6 k mandátní smlouvě pečovatele
9) Plán činnosti na rok 2016
10) Různé a závěr
1)
2)
3)
4)

K programu bez připomínek
Pro navržený program – 22 hlasů
Schváleno
K bodu 1)
Zapisovatelem dnešního sněmu byla navržena Jiřina Vašková
Pro – 22
Proti – 0
Zdržel se – 0
Ověřovateli zápisu byly navrženi pan Král (Mlečice) a Kroc (Břasy)
Pro – 22
Proti – 0
Zdržel se – 0
K bodu 2)
Kontrola plnění minulých usnesení, k bodu nebyly připomínky.
K bodu 3
Rozpočtové opatření č. 2 a č. 3
Návrh usnesení – sněm schvaluje rozpočtové opatření č. 2 a 3.
Pro – 22
Proti – 0
Zdržel se – 0
K bodu 4)
Informace o provedeném dílčím přezkoumání DSO MR za rok 2015 s výrokem: nebyly
zjištěny nedostatky. Jedinou chybou bylo to, že byla uhrazena faktura za výrobu mobiliáře
z rozpočtu MR a nebyla provedena rozpočtová změna v souladu se schváleným rozpočtem.

Po provedení samotného auditu hospodaření MR za rok 2015, bude usnesením č. 4b) chyba
napravena.
Usnesení –
a) sněm bere tuto zprávu na vědomí
b) sněm schvaluje předsedovi možnost provádět úpravy a dílčí přesuny v jednotlivých
kapitolách rozpočtu v období mezi sněmy do výše 300 000 Kč.
Pro – 22
Proti – 0
Zdržel se – 0
K bodu 5)
Rozpočtový výhled na roky 2016 – 2019
Pro – 22
Proti – 0

Zdržel se – 0

K bodu 6)
Rozpočtové provizorium, stav pokladny MR 0, stav na BÚ 722 136 Kč.
Usnesení - sněm schvaluje rozpočtové provizorium do doby schválení řádného rozpočtu. Do
té doby hrazeny pouze běžné provozní výdaje ve výši 1/12 rozpočtu roku 2015.
Pro – 22
Proti – 0
Zdržel se – 0
K bodu 7)
Usnesení – sněm pověřuje zvolenou inventarizační komisi ve složení – pí. Jiřina Vašková,
účetní Mikroregionu, p. Karel Ferschmann, starosta obce Němčovice a p. Pflégrová, starostka
obce Hlohovice k provedení inventarizace majetku a závazků za rok 2015 do 20. ledna 2016.
Komise se sejde v kanceláři OÚ němčovice 5. ledna 2016.
Pro – 22
Proti – 0
Zdržel se – 0
K bodu 8)
Usnesení - Sněm pověřuje předsedu Mikroregionu uzavřením dodatku č. 6 mandátní smlouvy
s pečovatelem Karlem Ferschmannem, starostou obce Němčovice na kalendářní rok 2016,
zároveň schvaluje pečovateli pověřit třetí osobu vedením účetnictví. Faktury budou
předloženy v uvedených termínech po předložení výkazu provedené práce.
Pro – 22
Proti – 0
Zdržel se – 0
K bodu 9)
Plán činnosti na rok 2016. Na sněmu byly vyzvány všechny obce, aby předložily
předsednictvu návrhy na činnost v tomto plánovacím období do příštího sněmu. Dále byl
projednán požadavek na nákup stroje na opravu živice. Tento stroj bude případně koupen po
ukázce jeho funkčnosti na jaře 2016 a propočtu nákladů na jeho činnost.
K bodu 10)
Různé:
a) MR ukládá předsedovi mikroregionu, aby neprodleně zahájil jednání s hejtmanem PK a se
starosty města Rokycan, obcí Litohlavy a obcí Osek, ve věci urychleného pokračování prací
na přípravě stavby do „Napojení severního Rokycanska na D5“, tak aby nepropadlo územní
rozhodnutí, nedošlo k finančním ztrátám dosud vynaloženým na přípravu projektu a byla
naplněna aktivita kraje ve schváleném programu rozvoje PK 2014+
b) MR žádá náměstka hejtmana pro dopravu Bauera o vydání stanoviska ke stavbě „Napojení
severního Rokycanska na D5“ tak aby nepropadlo územní rozhodnutí, nedošlo k finančním
ztrátám dosud vynaloženým na přípravu projektu a byla naplněna aktivita kraje ve
schváleném programu rozvoje PK 2014+

c) Úkol daný usnesením sněmu MR ze dne 11.12.2014, číslo 12 o nutnosti oprav komunikací
na Mlečicku (Terešov, Mlečice, Podmokly) trvá, neboť dosud nedošlo ani po roce k žádné
nápravě. Předseda MR je pověřen jednáním s náměstkem hejtmana pro dopravu panem
Bauerem.
Jednání ukončil předseda MR, popřál všem Veselé Vánoce a hodně zdraví a úspěchů v roce
2016.
Jednání bylo ukončeno v 18,00 hod.
Zapsala: Jiřina Vašková
Zápis vyhotoven 11. prosince 2015
Ověřovatelé: Král, Kroc

