ZÁPIS
ze sněmu členských obcí Mikroregionu Radnicko, konaného dne 10. března 2016
od 17 hod. v KD v Kladrubech

Přítomni: 23 zástupců obcí – viz prezenční listina, Q pro hlasování 12
Omluveni: Terešov
Nepřítomni: Sebečice, 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:
1) Schválení zapisovatele, a ověřovatelů zápisu
2) Schválení programu
3) Zpráva PČR
4) Kontrola plnění minulých usnesení
5) Členské příspěvky rok 2016 – faktury poslány
6) Rozpočet na rok 2016
7) Zpráva inventarizační komise
8) Informace o VPP od ÚP
9) Dotace MR (pečovatel, zaměstnanec útulku)
10) Informace o Lávka přes Berounku, příspěvek na PD, Ferschmann
11) Informace o Přehrada na Berounce, Altman
12) Různé
13) Závěr jednání
V úvodu podal Záhrobský ml. informace o topném systému, který vybudovala obec Kladruby
v roce 2014, který využívá odpadní teplo z místní BPS pro vytápění RD v obci.
K bodu 1)
Zapisovatelem dnešního sněmu byl navržen Karel Ferschmann
Pro – 23
Proti – 0
Zdržel se – 0
Ověřovateli zápisu byli navrženi pí. Reindlová, Pflégrová
Pro – 23
Proti – 0
Zdržel se – 0
K bodu 2) K programu bez připomínek
Pro – 23
Proti – 0

Zdržel se – 0

K bodu 3) Zpráva vedoucího PČR v Radnicích F. Rýdla, který informoval přítomné o
opětovném rozdělení OO PČR Zbiroh a OO PČR Radnice, o kterém se jedná. Dále
informoval o bezpečnostní situaci v regionu a o dopravní situaci.
K bodu 4) bez připomínek
K bodu 5) Členské příspěvky budou uhrazeny na rok 2016 ve stejné, nezměněné výši na
obyvatele. Faktury zaslal pečovatel. Sněm schvaluje, platba proběhne do 31. března 2016,
stav obcí podle MF, vyhláška z roku 2015, podle které se vypočítává RUD na rok 2016.
Pro – 23
Proti – 0
Zdržel se – 0

K bodu 6) Rozpočet na rok 2016. Sněm MR schvaluje návrh rozpočtu na rok 2016.
Pro – 23
Proti – 0
Zdržel se – 0
K bodu 7) Byla provedena řádná inventura majetku MR
Pro – 23
Proti – 0
Zdržel se – 0
K bodu 8)
Informace o VPP od Ú
Pro – 23

P Ferschmann
Proti – 0

Zdržel se – 0

K bodu 9)
Podání žádosti MR o dotaci k PK (pečovatel, zaměstnanec útulku), schváleno
Pro – 23
Proti – 0
Zdržel se – 0
K bodu 10)
Informace o Lávce přes Berounku, příspěvek 50 tis. Kč na úhradu dodatku PD ve výši
175 934,-- Kč projekční firmě SHP s.r.o. Brno, včetně DPH, další příspěvky MDS, zbytek
obce.
Usnesení: Sněm MR schvaluje uzavření dodatku č. 1 s firmou SHP s.r.o., který bude ve výši
175 934 vč. DPH s příspěvkem ve výši 50000,- Kč, zbytek zajistí druhý MR + obce a to
v případě, že se nepodaří získat finanční prostředky z rozpočtu PK. Zároveň se musí firma
SHP s.r.o. zavázat, že nově vypracovaná PD bude odpovídat platným právním normám, aby
se neopakovala situace z roku 2015.
Pro – 23

Proti – 0

Zdržel se – 0

K bodu 11)
Informace o Přehradě na Berounce, Altman
Předpokládá se její stavba jako zadržovací (retenční) pro povodňovou ochranu staveb Dolní
Berounky a Prahy. Jedná se v současné době o reakci na mediální zprávu, která rozvířila
obecnou diskuzi u veřejnosti. Jedním z hlavních aktérů, který se ve věci angažuje je starosta
obce Čilá, pan Hájek. Do doby, než budeme mít k dispozici oficiální stanovisko státu, nelze
přijímat žádná zásadní usnesení. Obecně se dá konstatovat, že mezi přítomnými starosty je
spíše negativní postoj k této stavbě. Ve vážném případě bude svolán mimořádný sněm MR.
K bodu 12) Různé:
Starosta Altman informoval o jednání o možném nákupu technologického zařízení na opravu
výtluků v asfaltových komunikacích.
Starosta Mareš měl dotaz na starostu Altmana ve věci části silnice na Vejvanov, zodpovězeno.
Diskuze přítomných na téma MAS Světovina, o bývalé ředitelce Borečková, nově
připravované zákony z oblasti ŽP, strategie MR, energetické štítky na veř. budovách apod.
Skončeno v 19,10 hodin
Zapsal: Ferschmann
Ověřovatelé zápisu:
I. Reindlová, M. Flégrová

