ZÁPIS
ze sněmu členských obcí Mikroregionu Radnicko, konaného dne 15. června 2017
od 17 hod. ve spolkovém zařízení v Hlohovicích
Přítomni: 20 zástupců obcí – viz prezenční listina, Q pro hlasování 11
Omluveni: Všenice, Terešov, Zvíkovec
Nepřítomni: Čilá, Liblín, Podmokly, Vejvanov
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)
12)
13)
14)
15)

Volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu
Schválení programu
Kontrola plnění minulých usnesení
Schválení závěrečného účtu hospodaření MR za rok 2016
Schválení účetní závěrky za rok 2016
Rozpočtové opatření č. 1 a 2
Problematika vyvěšování dokumentů MR celoročně na ÚD členských obcí
A) Pódium – přijetí dotace, výběr dodavatele, výpůjční řád, výpůjční deník,
B) Přijetí dotace na pečovatele
Strategie MR – vyplnění dotazníku
Podání projektu MR – Útulek pro psy Plzeň
Zaměstnanec útulku MR
Zpráva útulek
Různé – plná moc na jednání MAS Světovina, napojení severního Rokycanska na D5
Diskuze
Závěr jednání

K bodu 1)
Zapisovatelem dnešního sněmu byl navržen Karel Ferschmann
Pro – 19
Proti – 0

Zdržel se – 0

Ověřovateli zápisu byli navrženi pí. Manková a Reindlová
Pro – 19
Proti – 0

Zdržel se – 0

K bodu 2) Schválení programu, po jeho doplnění bez připomínek
Pro – 19
Proti – 0
Zdržel se – 0
K bodu 3) Kontrola plnění minulých usnesení, schválené žádosti o dotace byly úspěšně podány a
schváleny (pečovatel 50 tis. Kč, Pódium 310 tis. Kč), dále bez připomínek
Pro – 19
Proti – 0
Zdržel se – 0
K bodu 4) Schválení závěrečného účtu hospodaření MR za rok 2016
Návrh usnesení – sněm schvaluje celoroční hospodaření a závěrečný účet mikroregionu za rok 2016,
a to bez výhrad
Pro – 19
Proti – 0
Zdržel se – 0
K bodu 5) Schválení účetní závěrky, výroku auditora a jeho zprávy za rok 2016
Návrh usnesení – sněm schvaluje účetní závěrku mikroregionu za rok 2016,včetně zprávy o výsledku
hospodaření DSO mikroregionu Radnicko,a to bez připomínek

Pro – 19

Proti – 0

K bodu 6)
Rozpočtové opatření č. 1 a č. 2
Návrh usnesení – sněm schvaluje rozpočtové opatření č. 1 a 2.
Pro – 19
Proti – 0

Zdržel se – 0

Zdržel se – 0

K bodu 7) Problematika vyvěšování dokumentů MR celoročně na ÚD členských obcí: Mezi nově
schválené povinnosti obcí novelou zákona č. 250/2000 Sb., patří celoroční vyvěšení dokumentů rozpočtových opatření, rozpočtu a rozpočtového výhledu. To samé se týká také dobrovolných svazků
obcí. Bylo navrženo, aby se tato povinnost vyřešila pro Mikroregion Radnicko tak, že budou příslušné
dokumenty vyvěšeny na webových stránkách MR a jednotlivé členské obce na ně budou odkazovat
na svých obecních webových stránkách. Návrh usnesení – sněm schvaluje tento postup.
Pro – 19
Proti – 0
Zdržel se – 0
K bodu 8)
Na základě schválené dotace z dotačního programu Plzeňského kraje pro MR bylo zakoupeno pódium
o rozměrech 8 x 6 m za částku 518 947,-- Kč. Podium si budou moci půjčovat členské obce
Mikroregionu Radnicko nebo spolky, které v těchto členských obcích fungují. Vypůjčitel bude povinen
minimálně 14 dní před pořádáním plánované akce zaslat pečovateli elektronicky závaznou
objednávku a nejméně 3 dny před akcí domluvit termín montáže, demontáže a navrácení.
Návrh usnesení – sněm schvaluje přijetí dotace na nákup pódia, výběr dodavatele M. Elznic, OSVČ,
IČO 70646503, výpůjční řád a výpůjční deník.
Pro – 19
Proti – 0
Zdržel se – 0
Návrh usnesení – sněm schvaluje přijetí dotace na pečovatele MR.
Pro – 19
Proti – 0
Zdržel se – 0
K bodu 9) Strategie MR – Je třeba, aby jednotlivé obce, které tak dosud neučinily, vyplnily dotazník,
aby mohla být dokončena Strategie MR, pro podporu dalších projektů se žádostmi o dotace
jednotlivými obcemi. Obcí, které dotazník ke zpracování SRD zatím nedodaly, je aktuálně 10.
Návrh usnesení – sněm bere tuto informaci na vědomí.
Pro – 19
Proti – 0
Zdržel se – 0
K bodu 10)
Podání projektu MR – Útulek pro psy Plzeň. Byl podán projekt na základě vyhlášené veřejné zakázky
Magistrátem města Plzně – Zabezpečení péče o psy a kočky nalezené na území města Plzně, číslo
veřejné zakázky Z2017 – 006827, na dobu pěti let od 1.12018.
Návrh usnesení – sněm podání tohoto projektu schvaluje.
Pro – 20
Proti – 0
Zdržel se – 0
K bodu 11)
Zaměstnanec útulku MR – Mikroregion na základě doporučení PMR přijal na hlavní pracovní poměr
dlouholetou pracovnici útulku pro psy paní Danu Štruncovou z Němčovic (část Olešná) na dobu
neurčitou. Důvodem bylo další zamítnutí ÚP, aby mohla tuto práci vykonávat i nadále na VPP a pro
další zajištění bezproblémového chodu útulku.
Návrh usnesení – sněm schvaluje uzavření této pracovní smlouvy.
Pro – 20
Proti – 0
Zdržel se – 0

K bodu 12)

Starosta Ferschmann krátce informoval přítomné o současné situaci v němčovickém útulku, o počtu
psů, o personálních záležitostech, o případu několikaletého volného pobytu psů v objektu RD, který je
předmětem exekučního prodeje, o možnostech odchytu psů v uzamčených objektech a možných
právních důsledcích. V případě, že je pes v uzavřeném objektu, je třeba volat SVS PK, případně Policii
ČR. Veterinář musí určit, zda se jedná o porušení zákona na ochranu zvířat proti týrání a nařídit za
přítomnosti Policie jeho odebrání a umístění do útulku. Nejjednodušší a nejrychlejší varianta je
domluva s majitelem a případné darování psa obci (útulku), nejlépe v písemné formě.
Návrh usnesení – sněm bere tyto informace na vědomí.
Pro – 20
Proti – 0

Zdržel se – 0

K bodu 13) Různé:
13/1) Byla projednána pozvánka MAS Světovina na jednání zakladatelů, které se bude konat dne
22.6.2017 v radnické synagoze.
Návrh usnesení – sněm pověřuje starostu Ferschmanna zastupováním Mikroregionu Radnicko na
tomto jednání
Pro – 20
Proti – 0
Zdržel se – 0
13/2) Dále byla projednána současná situace při přípravě stavby a přípravě projektové dokumentace
druhé etapy akce: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5.
Návrh usnesení – Sněm členských obcí Mikroregionu Radnicko žádá Plzeňský kraj o okamžité
uvolnění finančních prostředků na realizaci projektové dokumentace stavby Napojení severního
Rokycanska na dálnici D5, II. etapa, kilometr 5 (Březina – Osek) – (Němčovice, k. ú. Olešná u Radnic),
na základě podkladu ÚAP ORP Rokycany 2016.
Pro – 20
Proti – 0
Zdržel se – 0
14) Diskuze – Starosta Altman informoval přítomné o možnosti navrhnout PK, kam a na co by mohly
směřovat dotační tituly PK určené pro dobrovolné svazky obcí, s možností předmětu jejich využití pro
všechny členské obce, jako např. pivní sety, třídička zeminy, velkoprostorové sety apod. Připomínky
musí být dodány PK nejpozději do 09/2017.
15) Závěr jednání - Jednání ukončil předseda MR, popřál všem hezkou dovolenou a dětem prázdniny.

Skončeno v 19,10 hodin
Zapsal: Ferschmann
Ověřovatelé zápisu:
Irena Reidlová, v.r.
Alena Manková, v.r.

