ZÁPIS
ze sněmu členských obcí Mikroregionu Radnicko, konaného dne 16. června 2016
od 18 hod. v Kulturním domu v Bušovicích
Přítomni: 19 zástupců obcí – viz prezenční listina, Q pro hlasování 10
Omluveni: Zvíkovec, Terešov, Březina
Nepřítomni: Podmokly, Kamenec, Bezděkov, Vejvanov, 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)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

Volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a tří zástupců MR ke schválení účetní závěrky
Schválení programu
Kontrola plnění minulých usnesení
Vystoupení zástupců spol. Kladrubská a.s.
Schválení závěrečného účtu hospodaření MR za rok 2015
Schválení účetní závěrky za rok 2015
Zpráva útulek
Žádost ČEPS
Informace starosty Ferschmanna o zák. o odpadech ad.
Různé
Diskuze
Závěr jednání

Bod č. 4) byl předřazen dalšímu programu. Pozvání původně přijal předseda představenstva ing.
Mašek a ředitel společnosti ing. Hroch. Ani jeden se bez omluvy na jednání nedostavil a místo sebe
poslali ing. Vítka, ředitele společnosti Kladrubská, a.s. a agronoma ing. Spurného. Následovala diskuze
na téma splachy ornice, pěstování kukuřice, užívání pozemků bez právního důvodu, poškozování
místních komunikací zemědělskou technikou, ad. Zástupce společnosti odmítal jakoukoliv
odpovědnost za působené škody, požadoval dokládání konkrétních a nezpochybnitelných důkazů a
opakovaně odkazoval na působení vyšší moci, nadměrné množství srážek, které v minulosti nebyly.
Závěrem vyzval ke komunikaci se starosty při případných nárocích na úhradu škod.
Po odchodu zástupců Kladrubské a.s. následoval program sněmu
K bodu 1)
Zapisovatelem dnešního sněmu byl navržen Karel Ferschmann
Pro – 19
Proti – 0
Zdržel se – 0
Ověřovateli zápisu byli navrženi p. Manková a Trepeš
Pro – 19
Proti – 0

Zdržel se – 0

Volba zástupců MR ke schválení účetní závěrky, navrženi Ferschmann, Manková a Trepeš
Pro – 19
Proti – 0
Zdržel se – 0
K bodu 2) Schválení programu
Pro – 19

Proti – 0

Zdržel se – 0

K bodu 3) bez připomínek
Pro – 19

Proti – 0

Zdržel se – 0

K bodu 5) Schválení závěrečného účtu hospodaření MR za rok 2015
Pro – 19
Proti – 0
Zdržel se – 0

K bodu 6) Schválení účetní závěrky, výroku auditora a jeho zprávy za rok 2015
Pro – 19
Proti – 0
Zdržel se – 0
K bodu 7) Starosta Ferschmann krátce informoval přítomné o situaci v němčovickém útulku, o počtu
psů, o personálních záležitostech ad. Bez připomínek.
K bodu 8) Dalším bodem programu byla žádost společnosti ČEPS, podle které se připravuje další trasa
vysokého napětí V420, která je plánovaná přes katastry části obcí Mikroregionu Radnicko. Tento
návrh obsahuje zábory lesních porostů ve výseči vedení. Po diskuzi bylo přijato následující usnesení:
MR nesouhlasí s navrhovanou trasou vysokého napětí, kterou předložila společnost ČEPS z důvodu
velkého záboru lesních pozemků, včetně průchodu vedení přes chráněné území.
Pro – 19
Proti – 0
Zdržel se – 0
K bodu 9) Starosta Fesrchmann informoval přítomné o legislativních záležitostech ve věci nového
zákona o odpadech, zákona o výrobcích s ukončenou životností a o novele zákona o pozemních
komunikacích, kterou se má vrátit obcím zpět možnost ukládat v silnicích I.,II. a III. třídy
infrastrukturu v podélném směru.
K bodu 10) Sněm členských obcí souhlasí s pořízením strategického plánu MR, který bude obsahovat
body, týkající se protipovodňových opatření v krajině pro ochranu majetku obcí a jejích občanů.
Strategický plán by měl býto pořízen do konce roku 2016, zajistí starosta Altman.
Pro – 19
Proti – 0
Zdržel se – 0
Byla podána přítomným informace o výsledku inzerce na praktického lékaře Polikliniky v Radnicích
v Deníku a ZAK TV. Bylo navrženo, aby byl inzerát podán na stránky Lékařské komory. Zajistí
pečovatel MR
Jednání ukončil předseda MR, popřál všem hezkou dovolenou a dětem prázdniny.
Jednání bylo ukončeno ve 21:00 hod.
Zapsal: Karel Ferschmann
Zápis vyhotoven 22. června 2016
Ověřovatelé: Manková, Trepeš

