Zápis z jednání Valného shromáždění MRG Němčicko
konaného dne 19. 12. 2017 v 10.00 v Želči
Přítomni:

viz prezenční listina ( 15 )

Zápisem pověřena:

Zdenka Loučková

Ad1) Předsedkyně MRG Bohumila Charvátová zahájila jednání Valného shromáždění
MRG Němčicko, předala slovo starostce obce Želeč Ing. Bronislavě Augustinové,
která také přivítala přítomné kolegy.
Ad2) Předsedkyně přednesla program dnešního jednání:
Od 11.00

Zahájení
Schválení programu
Volba návrhové komise
Projednání návrhu rozpočtu na rok 2018
Ostatní

Předsedkyně doplnila bod programu Ostatní o:
- Projednání rozpočtového opatření č. 7
- Projednání termínu a místa výjezdního semináře v roce 2018
- Projednání podání žádosti o poskytnutí dotace na MMR ČR
nikdo z přítomných neměl jiný návrh na doplnění programu, tak předsedkyně
vyzvala k hlasování o programu dnešního zasedání doplněný o výše uvedené body.
Při hlasování bylo 15 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: Kamil Štětař
členové:
Ing. Jan Vrána, Ladislav Sypko
Nikdo z přítomných neměl připomínky a návrhy k složení návrhové komise,
předsedkyně vyzvala k hlasování.
Při hlasování bylo 15 pro, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.
Dílčí usnesení č. 2:
Valné shromáždění Mikroregionu Němčicko schvaluje složení návrhové komise:
předseda: Kamil Štětař
členové:
Ing. Jan Vrána, Ladislav Sypko
Ad4) Předsedkyně předala slovo účetní MRG Němčicko Zdence Loučkové, která
předložila návrh rozpočtu Mikroregionu Němčicko na rok 2018, na příjmové straně
částka 436 950,--Kč a na výdajové straně částka 436 950,--Kč.
Předsedkyně vyzvala k diskusi na dané téma.
V diskusi nikdo nevystoupil, tak vyzvala k hlasování.
Při hlasování bylo 15 pro, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.
Dílčí usnesení č. 3:
Valné shromáždění MRG Němčicko schvaluje rozpočet na rok 2018. Příjmová
část rozpočtu činí částku 436 950,--Kč a výdajová část rozpočtu činí částku
436 950,--Kč.
Ad5) Do bodu Ostatní vložen bod:
V bodě Ostatní se projednává:
- Projednání rozpočtového opatření č. 7
- Projednání termínu a místa výjezdního semináře v roce 2018
- Projednání podání žádosti o poskytnutí dotace na MMR ČR
- Harmonogram inventur a složení inventarizační komise

1. Rozpočtové opatření č. 7 a rozšíření pravomoci

Zdenka Loučková předložila rozpočtové opatření č. 7, které bylo provedeno v rámci
pravomoci předsedkyně MRG Němčicko, příjmová i výdajová část rozpočtového
opatření č. 7 činí částku 78 660,--Kč.
Účetní navrhuje rozšířit pravomoc předsedkyně v měsíci prosinci 2017. Ve výdajové
části rozpočtových opatření na částku 100 000,--Kč v rámci jedné položky.
Vyzvala k diskusi, v diskusi nikdo nevystoupil, tak vyzvala k hlasování.
Při hlasování bylo 15 pro, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.
Dílčí usnesení č. 4:
Valné shromáždění bere na vědomí rozpočtové patření č. 7, které bylo provedeno
v rámci pravomoci předsedkyně MRG Němčicko.
Valné shromáždění MRG Němčicko schvaluje rozšířit pravomoc předsedkyni
MRG Němčicko k provádění rozpočtových opatření v měsíci prosinci 2017 na
výdajové části do 100 000,--Kč v rámci jedné položky.
2. Termín a místo výjezdního semináře v roce 2018.
Kamil Štětař předložil 2 varianty:
1. Výjezdní seminář Slovensko – Maďarsko
2. Výjezdní seminář Rakousko
Předsedkyně navrhuje termín od 17. 9. do 21. 9. 2018 (seminář bude třídenní), místo
navrhuje Rakousko.
V diskusi nikdo nevystoupil, vyzvala k hlasování.
Při hlasování bylo 15 pro, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.
Dílčí usnesení č. 5:
Valné shromáždění MRG Němčicko schvaluje termín výjezdního semináře a
místo, termín od 17. 9. 2018 do 21. 9. 2018 (vybrat 3 dny) a místo výjezdu
Rakousko.
3. Žádost o poskytnutí dotace na výjezdní seminář z POV ČR MMR ČR.
Předsedkyně informovala o možnosti podání žádosti o poskytnutí dotace na MMR ČR,
pověřuje Kamila Štětaře a Zdenku Loučkovou k přípravě a podání žádosti o poskytnutí
dotace, termín je do 15. 1. 2018.
Vyzvala k diskusi. V diskusi nikdo nevystoupil, tak dala hlasovat.
Při hlasování bylo 15 pro, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Dílčí usnesení č. 6:
Valné shromáždění MRG Němčicko schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace
z programu POV ČR na MMR ČR.
Pověřuje Kamila Štětaře a Zdenku Loučkovou k přípravě a podání žádosti o
poskytnutí dotace, termín je do 15. 1. 2018.
4. Harmonogram inventur a složení inventarizační komise.
Předsedkyně vydala plán inventur. Inventarizace majetku, závazků a pohledávek bude
provedena k 31. 12. 2017,
Termín zahájení inventur bude 2. 1. 2018 a ukončení 17. 1. 2018.
Složení inventarizační komise:
Předseda: Kamil Štětař
Členové: Ing. Dušan Svozílek, Martin Obruča
Vyzvala k diskusi, v diskusi nikdo nevystoupil, vyzvala k hlasování.
Při hlasování bylo 15 pro, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.
Dílčí usnesení č. 7:
Valné shromáždění MRG Němčicko bere na vědomí harmonogram inventur a
schvaluje složení inventární komise.
Mikroregion Němčicko vydá souhlas a podpoří výstavbu 7 bytových jednotek
v Němčicích nad Hanou. Projekt je v souladu se strategií rozvoje MRG Němčicko.
Při hlasování bylo 15 pro, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.
Dílčí usnesení č. 8:
Mikroregion Němčicko schvaluje výstavbu 7 bytových jednotek v Němčicích nad
Hanou. Projekt je v souladu se strategií rozvoje MRG Němčicko.
Mikroregion Němčicko pověřuje Martina Obruču, Ing. Dušana Svozílka a Ing.
Bronislavu Augustinovou k jednání s vedením Magistrátu města Prostějova
k součinnosti při požadavku vybudování nájezdu na dálnici směr Olomouc u Žešova.
Požadavek MRG Němčicko i Města Prostějova bude zaslán na KÚOK odbor dopravy.
Dílčí usnesení č. 9:
Valné shromáždění MRG Němčicko pověřuje Martina Obruču, Ing. Dušana
Svozílka a Ing. Bronislavu Augustinovou k jednání s vedením Magistrátu města
Prostějova k součinnosti při požadavku vybudování nájezdu na dálnici směr
Olomouc u Žešova. Požadavek MRG Němčicko i Města Prostějova bude zaslán
na KÚOK odbor dopravy.

V diskusi zazněly otázky ohledně GDPR, které odpověděl Mgr. Dominik Vlč za DSO
Hanácký venkov.
DSO Hanácký venkov zašle všem svým členským obcím vzorové dokumenty.
Mikroregion Němčicko zajistí školení od společnosti TRIADA k problematice GDPR.
Termín konání příštího Valného shromáždění MRG Němčicko dne 1. 3. 2018 od 11.00
v SRC Nezamyslice.
Dílčí usnesení č. 10:
Valné shromáždění MRG Němčicko bere na vědomí termín konání příštího
Valného shromáždění MRG Němčicko dne 1. 3. 2018 od 11.00 v SRC Nezamyslice.
V diskusi již nikdo nevystoupil, tak předsedkyně ukončila jednání.

Zapsala:

Zdenka Loučková

Dne:

19. 12. 2017

Schválila:

Bohumila Charvátová

…................................

Kamil Štětař

…................................

předseda návrhové komise

…...............................

