Zápis z Valného shromáždění MRG Němčicko
konaného dne 17. 10. 2017 v 10.00 v Dřevnovicích
Přítomni:

viz prezenční listina ( 11 )

Zápisem pověřena:

Zdenka Loučková

Ad1) Předsedkyně MRG Bohumila Charvátová zahájila jednání Valného shromáždění
MRG Němčicko, přivítala přítomné kolegy.
Ad2) Předsedkyně přednesla program dnešního jednání:
Od 10.00

Zahájení
Schválení programu
Volba návrhové komise
Zpráva předsedkyně o činnosti MRG Němčicko
Projednání pravidel rozpočtového provizoria na rok 2018
Projednání rozpočtových opatření č. 4, 5, 6
Aktualizace a doplnění fotografií na webových stránkách

Od 11.00

Vystoupení hosta:
Ředitel Domov u rybníka Víceměřice,
Bc. Felipe Sánchez López, MBA

Předsedkyně navrhuje zařadit do programu bod 8 Ostatní a v něm Připomínkování
jízdních řádů a do bodu vystoupení hostů zařadit od 11.30 vystoupení náměstka
ministra školství Mgr. Jaroslava Fidrmuce, kterého zajímají především naše problémy
a názory na řešení otázek, které řeší MŠMT ve spolupráci s obcemi jako zřizovateli
základních škol: podpora zvyšování kapacit mateřských a základních škol, investice do
sportovních zařízení, problémy s inkluzí žáků, podpora volnočasových aktivit žáků a
další. Předsedkyně vyzvala přítomné o případné další doplnění programu, nikdo z

přítomných neměl jiný návrh na doplnění programu, tak vyzvala k hlasování o
programu dnešního zasedání doplněný o výše zmiňované body.
Při hlasování bylo 11 pro, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.
Dílčí usnesení č. 1:
Valné shromáždění Mikroregionu Němčicko schvaluje program dnešního
zasedání doplněný o bod Ostatní a Vystoupení hosta.
Ad3) Předsedkyně navrhla složení návrhové komise:
předseda: Alena Wagnerová
členové:
Eduard Novotný, Jiří Petrovský
Nikdo z přítomných neměl připomínky a návrhy k složení návrhové komise,
předsedkyně vyzvala k hlasování.
Při hlasování bylo 11 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:
Eduard Novotný, Jiří Petrovský
Ad4) Předsedkyně informovala o službě senior taxi. Do této služby se podle průzkumu
zapojilo 9 obcí, které uvedly počet předpokládaných zájemců a nejčastější cíle cest.
Tento průzkum byl odeslán Mgr. Rogerovi Toutovi, jednateli společnosti, který zaslal
předběžnou kalkulaci služby senior taxi pro 9 zapojených obcí na zkušební provoz od
1. 2. 2018.
Předsedkyně vyzvala k diskusi.
V diskusi vystoupila Ivana Dvořáková, starostka města Němčice nad Hanou, vyjádřila
souhlas se zkušebním provozem senior taxi. Navrhuje vyzkoušet zkušební provoz a
zjistit tak skutečný zájem občanů.
Předsedkyně navrhuje zaslat znovu všem obcím MRG Němčicko finanční kalkulaci
zkušebního provozu senior taxi. Obce, které se do zkušebního provozu zapojí,
projednají a schválí ve svých zastupitelstvech. Usnesení zašlou do 30. 11. 2017
manažerce MRG Němčicko. Také projednají financování zkušebního provozu od 1. 2.
2018 formou paušálního poplatku. Po vyhodnocení zkušebního provozu bude
vyčíslena již konkrétní částka, kterou budou jednotlivé obce hradit.
Dílčí usnesení č. 3:
Valné shromáždění MRG Němčicko ukládá starostům projednat ve svých
zastupitelstvech možnost zapojení obce do služby senior taxi a také financování
zkušebního provozu od 1. 2. 2018 formou paušálního poplatku.

Téma kalendářů na rok 2018 „Kulturně společenské akce v obcích MRG Němčicko (je
třeba zaslat manažerce termíny akcí podporovaných MRG Němčicko na rok 2018 je
jich 9, fotografie těchto akcí v roce 2017 a fotografie z obcí, soutěže se zúčastnilo
velice málo zájemců, je třeba foto doplnit z archívu obcí), termín zaslání termínů akcí
a fota do 13. 11. 2017.
Kulturně společenské akce podporované MRG Němčicko:
Svátek hudby v Němčicích nad Hanou
Veterán rallye v Němčicích nad Hanou
Pohádkový les ve Vitčicích
Revival fest v Mořicích
Rockový mlýn ve Vrchoslavicích
Olympiáda MŠ v Doloplazech
(je třeba zaslat fotografie nejlépe min. 3, ať můžeme vybrat a termín konání v roce
2018)
Mikroregion Němčicko se baví v Pivíně 2017
Na bicyklech Němčickem ve Vitčicích v roce 2017
(je třeba zaslat fotografie nejlépe min. 3, ať můžeme vybrat)

Termín k zaslání fotografií a termínů v roce 2018 je do
13. 11. 2017. (kalendáře pro rok 2018)
Zpravodaj Cesta-termín uzávěrky je 11 - 13. listopadu
2017, po tomto termínu zaslané příspěvky nebudou
zveřejněny!!!
Redakční rada bude Cestu projednávat a schvalovat 14. 11. 2017.
Každá obec má dvě stránky A4 včetně fotografií, město Němčice nad Hanou má čtyři
stránky A4 včetně fotografií.
Akce MRG se baví a na bicyklech má každá jednu stránku A4.
Také je třeba zaslat termíny akcí v řádkové inzerci, a to prosincové 2017 a do pololetí
2018.
Akce MRG Němčicko v roce 2018:
MRG Němčicko se baví bude uspořádáno v roce 2018 v obci Koválovice-Osíčany,
termín 25. 8. 2018.
Na bicyklech Němčickem – dojez v roce 2018 v obci Dřevnovice dne 8. 9. 2018.

Dílčí usnesení č. 4:
Valné shromáždění MRG Němčicko bere na vědomí zprávu předsedkyně MRG
Němčicko.
Valné shromáždění ukládá starostům zaslat fotografie z kulturně společenských
akcí obce, fotografie z akcí podporovaných MRG Němčicko a termíny konání
těchto podporovaných akcí v roce 2018, a to nejpozději do 13. 11. 2017. Jedná se
o přípravu kalendáře MRG Němčicko pro rok 2018.
Valné shromáždění MRG Němčicko ukládá starostům zaslat příspěvky do
zpravodaje Cesta manažerce nejpozději do 11. – 13. 11. 2017, příspěvky zaslané
po tomto termínu nebudou zveřejněny.
Ad5) Předsedkyně předala slovo účetní Zdence Loučkové, která předložila pravidla
rozpočtového provizoria na rok 2018.
Není-li rozpočet schválen před 1. lednem rozpočtového roku, řídí se jeho rozpočtové
hospodaření v době do schválení rozpočtu pravidly rozpočtového provizoria.
Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají
příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení.
Mikroregion Němčicko sestavuje rozpočtové provizorium na rok 2018 zjednodušeně
na základě výdajů roku 2017 a na základě předpokládaných výdajů roku 2018 a to tak
že, výdaje v době rozpočtového provizoria Mikroregionu Němčicko v roce 2018 budou
měsíčně činit maximálně 1/12 schváleného rozpočtu roku 2017, a to do doby
schválení rozpočtu na rok 2018.
Vyzvala k diskusi na téma rozpočtové provizorium na rok 2018.
V diskusi nikdo nevystoupil, vyzvala k hlasován.
Při hlasování bylo 11 pro, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.
Dílčí usnesení č. 5:
Valné shromáždění Mikroregionu Němčicko schvaluje pravidla rozpočtového
provizoria na rok 2018, a to tak: výdaje v době rozpočtového provizoria
Mikroregionu Němčicko v roce 2018 budou měsíčně činit maximálně 1/12
schváleného rozpočtu roku 2017, a to do doby schválení rozpočtu na rok 2018.
Ad6) Předsedkyně opět předala slovo účetní, která předložila rozpočtové opatření č. 4,
objem rozpočtového opatření je 0,--Kč, došlo ke snížení výdajové části o částku – 42
000,--Kč a financování o částku – 42 000,--Kč. Rozpočtové opatření č. 4 bylo
provedeno v rámci pravomoci předsedkyně MRG Němčicko.
Rozpočtové opatření č. 5 bylo provedeno v rámci pravomoci předsedkyně MRG, jedná
o snížení výdajové části o 5 000,--Kč a financování o částku – 5 000,--Kč, objem je

rovněž 0,--Kč Rozpočtové opatření č. 6 bylo také provedeno v rámci pravomoci
předsedkyně na příjmové i výdajové straně navýšení o 200,--Kč, objem rozpočtového
opatření č. 6 je 0,--Kč.
Předsedkyně vyzvala k diskusi, v diskusi nikdo nevystoupil.
Dílčí usnesení č. 6:
Valné shromáždění Mikroregionu Němčicko bere na vědomí rozpočtová opatření
č. 4, 5, 6. Rozpočtová opatření byla provedena v rámci pravomoci předsedkyně
MRG
Ad7) Předsedkyně informovala o webových stránkách MRG Němčicko, vyzývá
k doplnění a aktualizaci stránek, chybí zde hlavně fotografie a vázne spolupráce obcí
se správkyní webu Janou Pavelkovou.
Firma Antee navrhuje změnu grafiky webových stránek. Předsedkyně po provedené
kontrole konstatovala, že není změna nutná, také s ohledem na finanční stránku.
Ad8) Ostatní
Připomínkování jízdních řádů-vyzvala k diskusi.
V diskusi vystoupila A. Wagnerová a M. Obruča, kteří se shodli na tom, že autobusová
linka z Kroměříže do Brna v cca 15.20 hodin má být zrušena a tím pádem studenti
budou dlouho čekat na další spoj.
Navrhují zaslat KÚOK Olomouc KIDSOK dopis starostů dotčených zrušením tohoto
spoje a domluvit jednání. Také oslovit Jihomoravský a Zlínský kraj a zaslat jejich
vyjádření Olomouckému kraji.
Dílčí usnesení č. 7:
Valné shromáždění MRG Němčicko pověřuje starosty obcí Mořice, Tištín,
Nezamyslice a Vrchoslavice k připomínkování autobusového spojení z Kroměříže
do Vyškova (Brna), zaslat dopis KIDSOK Olomouc společně s vyjádřením
Jihomoravského a Zlínského kraje. Jedná se o rušený spoj z KM do Brna
v odpoledních hodinách, kdy studenti odjíždí ze škol do svých domovů.
Předsedkyně navrhuje termín konání rozšířené Správní rady MRG Němčicko
v Tvorovicích dne 29. 11. 2017.
V diskusi vystoupil starosta obce Mořice M. Obruča a zeptal se, jestli v minulosti
Mikroregion jednal s Olomouckým krajem nebo s SUSOK ohledně sjezdu na dálnici
do Olomouce u obce Žešov. Jestliže ano, z jakého důvodu nebylo vyhověno?
Dále upozornil na potřebu zhotovení výztuží mezi krokve u 3 stanů, kontaktovat p.
Sedláka z Pivína a finanční částku začlenit do rozpočtu na rok 2018.
Dílčí usnesení č. 8:
Valné shromáždění MRG Němčicko bere na vědomí termín rozšířené Správní
rady v Tvorovicích dne 29. 11. 2017.

Bere na vědomí zapojit do rozpočtu na rok 2018 částku na zhotovení výztuží mezi
krokve do 3 stanů, kontaktovat p. Sedláka z Pivína a požádat ho o výrobu.
Ukládá manažerce, aby prověřila v zápisech z roku 1997, 1998, jestli bylo jednáno
ohledně sjezdu na dálnici do Olomouce u obce Žešov.
Ad9) Vystoupení hostů
Starostům se představil nový ředitel Domova u rybníka ve Víceměřicích Bc. Felipe
Sánchez López, MBA.
V diskusi vystoupila Bohumila Charvátová a Ivana Dvořáková.
Dále vystoupil náměstek ministra školství Mgr. Jaroslav Fidrmuc
V diskusi vystoupili Jan Vrána, Ivana Dvořáková, Bohumila Charvátová a Martin
Obruča.
V diskusi již nikdo nevystoupil, tak předsedkyně ukončila jednání.
Zapsala:

Zdenka Loučková

Dne:

17. 10. 2017

Schválila:

Bohumila Charvátová
Alena Wagnerová

…...............................
…................................
…................................

předseda návrhové komise

