Zápis z Valného shromáždění MRG Němčicko
konaného dne 21. 6. 2017 v 10.00 v Doloplazech
Přítomni:

viz prezenční listina ( 10 )

Zápisem pověřena:

Zdenka Loučková

Ad1) Předsedkyně MRG Bohumila Charvátová zahájila jednání Valného shromáždění
MRG Němčicko, předala slovo starostovi obce Doloplazy Ladislavu Sypkovi, který
také přivítal přítomné kolegy.
Předsedkyně omluvila firmu ATOMICON Olomouc, která se omluvila.
Ad2) Předsedkyně přednesla program dnešního jednání:
Od 10.00

Zahájení
Schválení programu
Volba návrhové komise
Zpráva předsedkyně o činnosti MRG Němčicko
Projednání účetní závěrky k rozvahovému dni 31. 12. 2016
Projednání závěrečného účtu za rok 2016
Projednání rozpočtových opatření č. 2 a 3
Projednání téma – kalendáře 2018
Ostatní

Od 11.00

Vystoupení hostů:
KOMFORT LOGISTIK, s.r.o. Slezská Ostrava
- Prezentace firmy provozující „senior taxi“, jednatel firmy Mgr.
Roger Tout
ATOMICON, s.r.o., Olomouc
- Prezentace firmy – pasport obecního majetku

RUNEX CZ
- Prezentace firmy –výstavba venkovních fitnes zařízení (fit
stezky)
Předsedkyně vyzvala k doplnění programu, nikdo z přítomných neměl jiný návrh na
doplnění programu, tak předsedkyně vyzvala k hlasování o programu dnešního
zasedání.
Při hlasování bylo 10 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: Alena Wagnerová
členové:
Mgr. Jana Přecechtělová, Ladislav Sypko
Nikdo z přítomných neměl připomínky a návrhy k složení návrhové komise,
předsedkyně vyzvala k hlasování.
Při hlasování bylo 10 pro, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.
Dílčí usnesení č. 2:
Valné shromáždění Mikroregionu Němčicko schvaluje složení návrhové komise:
předseda: Alena Wagnerová
členové:
Mgr. Jana Přecechtělová, Ladislav Sypko
Ad4) Předsedkyně informovala o výjezdním semináři do Štrasburku, výborná
organizace ze strany Mgr. Radima Sršně, ze strany účastníků spokojenost. Dále
informovala o zpravodaji Cesta, byla provedena archivace a skartace dokumentů MRG.
Předsedkyně vyzvala starosty, aby posílali fotografie z akcí na webové stránky MRG
Němčicko, zaktualizovat informace o obcích ve spolupráci se správkyní webu Janou
Pavelkovou (e-mailová adresa nikitajana@seznam.cz).
V diskusi vystoupila Mgr. Jana Přecechtělová s tím, že je zpravodaj stále stejný, čteme
pořád stejné nebo podobné příspěvky, chtělo by to „Cestu“ něčím oživit, aby byla
zajímavá.
Je třeba oslovit krajské poslance a pozvat je na jednání MRG, dále např. spolupracovat
se Sdružením místních samospráv (p. Polčák).

Alena Wagnerová také souhlasí s pozváním např. p. Gazdíka, p. Sršně, ministra
zemědělství p. Jurečku a podobně.
Mgr. Jana Přecechtělová navrhuje vytvoření harmonogramu jednání Valných
shromáždění MRG Němčicko a na začátku roku jej rozeslat starostům, aby si na
jednání vymezili svůj čas a mohli se dostavit.
Dílčí usnesení č. 3:
Valné shromáždění Mikroregionu Němčicko bere na vědomí zprávu o činnosti
MRG Němčicko.
Ad5) Předsedkyně předala slovo účetní MRG Němčicko Zdence Loučkové, která
předložila účetní závěrku k rozvahovému dni 31. 12. 2016 s povinnými přílohami.
VS MRG projednalo účetní závěrku k rozvahovému dni 31. 12. 2016, předsedkyně
vyzvala k diskusi na dané téma, v diskusi nikdo nevystoupil, tak dala hlasovat.
Při hlasování bylo 10 pro, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.
Dílčí usnesení č. 4:
Valné shromáždění MRG Němčicko schvaluje účetní závěrku k rozvahovému dni
31. 12. 2016.
Ad6) Dále účetní předložila závěrečný účet za rok 2016, závěrečný účet se všemi
přílohami byl zaslán členským obcím ke zveřejnění na úředních pevných i
elektronických deskách. Předsedkyně vyzvala k diskusi, v diskusi nikdo nevystoupil,
tak dala hlasovat.
Při hlasování bylo 10 pro, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.
Dílčí usnesení č.5:
Valné shromáždění MRG Němčicko schvaluje závěrečný účet za rok 2016, a to
bez výhrad.
Ad 7) Předsedkyně předala slovo účetní Zdence Loučkové, která předložila rozpočtové
opatření č. 2, objem rozpočtového opatření je 29 000,--Kč, došlo k navýšení příjmové
části o částku 29 000,--Kč příjmy z prodeje majetku a na výdajové straně o částku
29 000,--Kč nákup ostatních služeb. Rozpočtové opatření č. 2 bylo provedeno v rámci
pravomoci předsedkyně MRG Němčicko.
Rozpočtové opatření č. 3 bylo provedeno v rámci pravomoci předsedkyně MRG, jedná
se mimo jiné hlavně o navýšení příjmů a výdajů o dotaci a financování dotace z MMR
ČR a přesuny na účelový znak a organizační členění příjmů a výdajů.
Předsedkyně vyzvala k diskusi, v diskusi nikdo nevystoupil.
Dílčí usnesení č. 6:

Valné shromáždění Mikroregionu Němčicko bere na vědomí rozpočtová opatření
č. 2 a 3.
Rozpočtová opatření byla provedena v rámci pravomoci předsedkyně MRG
Ad7) Předsedkyně vyzvala přítomné starosty k návrhům na téma – kalendáře 2018.
Návrh – fotografie z kulturně společenských akcí obcí Mikroregionu Němčicko,
vyhlásit soutěž amatérských fotografů na toto téma. Ve spolupráci se správkyní
webových stránek budeme informovat o podmínkách fotografické soutěže. Zašleme
informaci starostům ke zveřejnění a také budou informace o soutěži na webových
stránkách MRG Němčicko.
Ad8) Ostatní
Manažerka MRG Němčicko projednala téma školení pro starosty (nakládání s obecním
majetkem), hospodářky (novelizace zákoníku práce), zaměstnance (postřiky,
křovinořezy, motorové pily) a jiné.
Dále dle požadavků starostů zjistit prázdninové provozy mateřských školek v regionu,
umožnit pracujícím rodičům, aby měli možnost umístění dětí do předškolního zařízení
i o prázdninách, kdy je většina menších školek uzavřených.
Ad9) Vystoupení hostů
Představila se firma KOMFORT LOGISTIK provozující „senior taxi“. Firma RUNEX
se omluvila, přijmou pozvání na příští zasedání.
Ing. Jan Vrána nepřipravil podklady k dalšímu jednání a v tuto chvíli jsme si vyslechli
již známé informace o firmě provozující senior taxi.
Roger Tout informoval o možnostech provozování služby pro seniory (návštěva lékaře,
hřbitova a podobně).
Aby mohl zpracovat finanční analýzu, potřebuje zaslat kolik obcí Mikroregionu bude
do zkušebního provozu senior taxi zapojeno. Dále pravděpodobný počet zapojených
občanů a cíle cest (hřbitov, lékař) a do jakých obcí směřují cíle cest.
Ad10) Závěr
V diskusi již nikdo nevystoupil, tak předsedkyně ukončila jednání.

Zapsala:

Zdenka Loučková

Dne:

21. 6. 2017

Schválila:

Bohumila Charvátová

…................................

Alena Wagnerová

…................................

předseda návrhové komise

…...............................

