Zápis z Valného shromáždění MRG Němčicko
konaného dne 3. 3. 2017 v 10.00 v Nezamyslicích
Přítomni:

viz prezenční listina (14)

Zápisem pověřena:

Zdenka Loučková

Ad1) Předsedkyně MRG Bohumila Charvátová zahájila jednání Valného shromáždění
MRG Němčicko, předala slovo starostovi městyse Nezamyslice Ing. Vlastimilu
Michlíčkovi, který také přivítal přítomné kolegy.
Ad2) Předsedkyně přednesla program dnešního jednání:
Od 10.00

Zahájení
Schválení programu
Volba návrhové komise
Zpráva předsedkyně o činnosti MRG Němčicko
Projednání rozpočtu na rok 2017
Projednání termínu a místa výjezdního semináře
Ostatní

od 11.00

Vystoupení hostů
Závěr

Nikdo z přítomných neměl jiný návrh na doplnění programu, tak předsedkyně
vyzvala k hlasování o programu dnešního zasedání.
Při hlasování bylo 14 pro, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Dílčí usnesení č. 1:
Valné shromáždění Mikroregionu Němčicko schvaluje program dnešního
zasedání.
Ad3) Předsedkyně navrhla složení návrhové komise:
předseda: Ing. Vlastimil Michlíček
členové:
Ing. Bronislava Augustinová, Milan Lešikar
Nikdo z přítomných neměl připomínky a návrhy k složení návrhové komise,
předsedkyně vyzvala k hlasování.
Při hlasování bylo 14 pro, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.
Dílčí usnesení č. 2:
Valné shromáždění Mikroregionu Němčicko schvaluje složení návrhové komise:
předseda: Ing. Vlastimil Michlíček
členové:
Ing. Bronislava Augustinová, Milan Lešikar
Ad 4) Předsedkyně přednesla zprávu o činnosti (archivace, skartace, datová schránka)
Předsedkyně MRG Němčicko oslovila pí Bartošovou, vedoucí DEPO Prostějov a
sdělila ji, že občané obcí MRG Němčicko jsou nespokojení se službami, které Česká
pošta poskytuje. Jedná se o doručování balíků jiným osobám, než jsou uvedeni jako
příjemci, dopisy jsou doručovány pozdě.
Paní Bartošová odpověděla, že v současné době mají vysokou nemocnost a také
dávají zaměstnanci výpověď, mají malý stav zaměstnanců a všichni jsou časově
velice vytíženi, prioritou je roznáška důchodů a sociálních dávek.
Dále předsedkyně společně s Ing. Vránou, místostarostou města Němčice nad Hanou
navštívili firmu v Ostravě, která zabezpečuje službu „senior taxi“. Zástupce firmy je
ochoten předvést prezentaci chodu firmy, navrhují i zkušební provoz v délce 1 roku.
VS MRG pověřuje Ing. Vránu jednáním s firmou, která zabezpečuje službu „Senior
taxi“, aby zprostředkoval setkání, domluvil termín návštěvy, kdy firma předvede
prezentaci chodu firmy.
Dále se zabývali nabídkou Charity Kojetín, která nabízí služby pro seniory, a to od 1.
1. 2018, za službu se hradí 20,-Kč na občana.
Valné shromáždění pověřuje starostku města Němčice nad Hanou Ivanu Dvořákovou,
aby oslovila Charitu Kojetín o provedení rozboru služeb a finančních požadavků.
Předsedkyně informovala VS o zřízení datové schránky, o provedení skartace a
archivace dokumentů ve spolupráci s Okresním archívem v Prostějově.

Dílčí usnesení č. 3:
Valné shromáždění
předsedkyně.

Mikroregionu

Němčicko

bere

na

vědomí

zprávu

Dílčí usnesení č. 4:
Valné shromáždění Mikroregionu Němčicko pověřuje Ing. Vránu jednáním
s firmou, která zabezpečuje službu „Senior taxi“, aby zprostředkoval setkání,
domluvil termín návštěvy, kdy firma předvede prezentaci chodu této služby.
Dílčí usnesení č. 5:
Valné shromáždění Mikroregionu Němčicko pověřuje Ivanu Dvořákovou,
starostku města Němčice nad Hanou, aby oslovila Charitu Kojetín o provedení
rozboru služeb a finančních požadavků.
Ad5) Předsedkyně MRG předala slovo účetní Zdence Loučkové, která předložila
návrh rozpočtu na rok 2017, příjmová část tvoří částku 686 650,—Kč a výdajová část
tvoří částku 686 650,—Kč.
Zdenka Loučková připomněla starostům obcí, že dne 17. 3. 2017 se bude konat
školení v Doloplazech na téma Rozpočtová odpovědnost.
Vyzvala k diskusi k návrhu rozpočtu.
V diskusi nikdo nevystoupil, tak vyzvala ke hlasování.
Při hlasování bylo pro 14, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.
Dílčí usnesení č. 6:
Valné shromáždění Mikroregionu Němčicko schvaluje rozpočet na rok 2017, kdy
příjmová část tvoří částku 686 650,—Kč a výdajová část tvoří částku 686 650,—
Kč.
Ad6) Výjezdní seminář do Štrasburku, předsedkyně navrhuje termín 16. – 19. května
2017. Na výjezd byla podána žádost o dotaci na MMR ČR, výsledek bude znám
v polovině března, při schválení dotace 200 000,--Kč by byla částka na
spolufinancování každého účastníka cca 3 500,--Kč. Proběhne návštěva Evropského
parlamentu a zasedání Evropského dvora, prohlídka Štrasburku.
VS MRG Němčicko pověřuje Zdenku Loučkovou, aby všem starostům poslala e-mail
s tím, aby potvrdili účast zástupců obce na výjezdním semináři, a to nejpozději do 15.
3. 2017.
Vyzvala k diskusi, v diskusi nikdo nevystoupil, tak dala hlasovat o termínu
výjezdního semináře.
Při hlasování bylo 10 pro, 4 byli proti a nikdo se nezdržel hlasování.
Valné shromáždění Mikroregionu Němčicko schvaluje termín výjezdního
semináře do Štrasburku, a to 16. – 19. 5. 2017.

Dílčí usnesení č. 8:
Valné shromáždění Mikroregionu Němčicko pověřuje Zdenku Loučkovou, aby
všem starostům poslala e-mail s tím, aby potvrdili účast zástupců obce na
výjezdním semináři, a to nejpozději do 15. 3. 2017.
Ad7) Ostatní
Některé obce vnesly požadavek na výměnu cedulí „Vítáme vás v obci ……“. Zdenka
Loučková osloví firmu Walker reklama Prostějov a požádá o cenovou kalkulaci.
Dílčí usnesení č. 9:
Valné shromáždění Mikroregionu Němčicko pověřuje Zdenku Loučkovou, aby
oslovila firmu Walker reklama Prostějov a požádala o cenovou kalkulaci.
Valné shromáždění projednalo žádost obce Víceměřice o prodej mulčovače za
29 000,--Kč. Vyzvala k diskusi, nikdo nevystoupil, tak vyzvala ke hlasování o prodeji
mulčovače obci Víceměřice.
Při hlasování bylo 14 pro, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.
Dílčí usnesení č. 10:
Valné shromáždění Mikroregionu Němčicko schvaluje prodej mulčovače obci
Víceměřice za 29 000,--Kč.
Ivana Dvořáková upozornila na změnu jednatele firmy SBIS Němčice nad Hanou, je
třeba provést kontrolu smluv na zabezpečení bezpečnostních služeb, případně
nachystat nové smlouvy s novým jednatelem.
Dále upozornila na příjem žádostí o poskytnutí dotace z Olomouckého kraje 10 000,-Kč – 30 000,--Kč na volnočasové a tělovýchovné aktivity.
Ad8) Vystoupení hostů
Ing. Věra Crhanová, ředitelka ÚP Prostějov
Podíl nezaměstnaných vyšší než republikový průměr vykázaly 4 okresy, nejvyšší byl
v okrese Jeseník (9,4 %), nejnižší podíl nezaměstnaných byl zaznamenán právě
v okrese Prostějov (4 %).
V Olomouckém kraji bylo k 31. 12. 2016 evidováno celkem 6 342 volných
pracovních míst.

V rámci aktivní politiky zaměstnanosti bylo od počátku roku 2017 prostřednictvím
příspěvků podpořeno 230 osob, z toho do rekvalifikačních kurzů bylo zařazeno 25
osob.
Obory činnosti, které byly v měsíci lednu 2017 podpořeny prostřednictvím SÚPMSVČ, byly zejména z oblasti služeb (obchod, pohostinství, revize elektrických
zařízení) a drobných řemesel (výroba textilních výrobků).
Nadále platí, že největší zájem firem je o technické profese, řidiče, dále také o lékaře
a zdravotnický personál.
Velké poděkování patří ředitelům škol a jejich pedagogickým pracovníkům, kteří
projevili velký zájem o burzu škol a se svými žáky burzu navštěvují, letos se burza
škol uskuteční ve středu 20. 9. 2017.
V diskusi se starostové Jiří Petrovský, Mojmír Grepl, Ivana Dvořáková a David
Barnet ptali na možnost umístění na VPP matky s malými dětmi, dále na možnost
opakovaných pracovních smluv na krátkodobé sezónní práce a na veřejnou službu.
Ing. Crhanová odpověděla na otázky starostů, dále řekla, že VPP je krátkodobé
zaměstnání a hlavně se jedná podle zákona o zaměstnanosti o tzv. nastartování
zaměstnance do pracovního procesu. Úřad práce v letošním roce poskytne pouze 1
pracovníka na VPP pro každou obec.
Podle požadavků jednotlivých obcí se bude individuálně posuzovat situace v obci a
podle toho i rozhodovat.
Ing. Pavel Prudký, ředitel FÚ Prostějov
V roce 2017 sem očekává nárůst DPH, a to z důvodu ekonomického růstu a
kontrolního hlášení o DPH, obcím se tímto zvýší příjmová část rozpočtu.
Také se očekává nárůst daně ze závislé činnosti a funkčních požitků cca o 9 %.
Zavedením Elektronické evidence tržeb (EET) zapříčinila, že se mnohde zhoršily
služby pro obyvatele, a to z důvodu ukončení činnosti malých provozoven.
V diskusi vystoupila Bohumila Charvátová a zeptala se, jestli mají obce možnost při
velkých dotovaných investičních akcí požádat o předkontrolu čerpání dotačních
finančních prostředků.
Ing. Prudký odpověděl, že ano, obce mají takové možnosti, dále apeloval na starosty,
aby si v případě čerpání dotačních prostředků důkladně přečetly smlouvy o
poskytnutí dotace a hlavně dodrželi věcnou náplň, podmínky poskytnutí dotace a
podmínky čerpání.
V diskusi již nikdo nevystoupil, tak předsedkyně ukončila jednání.
Zapsala:

Zdenka Loučková

Dne:

3. 3. 2017

Schválila:

Bohumila Charvátová

…................................

Ing. Vlastimil Michlíček

…................................

předseda návrhové komise

…...............................

