Zápis z jednání Valného shromáždění MRG Němčicko
konaného dne 19. 6. 2018 v 10.00 v Srbcích
Přítomni:

viz prezenční listina ( 10 )

Zápisem pověřena:

Zdenka Loučková

Ad1) Předseda MRG Kamil Štětař zahájil jednání Valného shromáždění MRG
Němčicko, předal slovo starostce obce Srbce Mgr. Janě Přecechtělové, která také
přivítala přítomné kolegy.
Ad2) Předseda přednesl program dnešního jednání:
Od 10.00

Zahájení
Schválení programu
Volba návrhové komise
Projednání tématu kalendářů na rok 2019
Projednání účetní závěrky k rozvahovému dni 31. 12. 2017
Projednání návrhu závěrečného účtu za rok 2017
Projednání rozpočtových opatření č. 1,2
Projednání změny stanov MRG Němčicko
Projednání výběru dodavatele výjezdního semináře
Projednání financování výjezdu
Ostatní

Předseda informoval o rozšíření programu v bodu Ostatní o vystoupení hosta, a to
MUDr. Jitka Chalánková, vyzval k dalšímu doplnění programu, nikdo z přítomných
neměl jiný návrh na doplnění programu, tak předseda vyzvala k hlasování o programu
dnešního zasedání rozšířeného o vystoupení hosta MUDr. Jitky Chalánkové.

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) Předseda navrhl složení návrhové komise:
předseda: Martin Obruča
členové:
Mgr. Jana Přecechtělová, Mojmír Grepl
Nikdo z přítomných neměl připomínky a návrhy k složení návrhové komise, předseda
vyzval 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: Martin Obruča
členové:
Mgr. Jana Přecechtělová, Mojmír Grepl
Ad4) Předseda vyzval přítomné starosty k návrhům témat do kalendářů na rok 2019,
usnesli se na tématu „nejzdařilejší, nejzajímavější projekt, stavba, dílo v období 2014
– 2018, každá obec 1 malé foto před a velké foto po realizaci, celkem 17 fotografií.
Název kalendáře: Mikroregion Němčicko v proměnách času 2014 – 2018
Na zbývajících 10 stránek kalendáře dát 4 x foto Mikroregionem Němčicko na
bicyklech, 4 x foto Mikroregion Němčicko se baví, 1 x foto Olympiáda MŠ v
Doloplazech a 1 x foto Veterán rallye v Němčicích nad Hanou.
Všechny fotografie zaslat manažerce nejpozději do 20. 10. 2018.
Předseda vyzval k hlasování o tématu kalendářů MRG Němčicko na rok 2019.
Při hlasování bylo 10 pro, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.
Dílčí usnesení č. 3:
VS MRG Němčicko schvaluje téma kalendářů na rok 2019, a to „Mikroregion
Němčicko v proměnách času 2014 – 2018“, ukládá starostům zaslat do 20. 10. 2018
manažerce foto nejzdařilejšího, nejzajímavějšího projektu, stavby, díla před a po
realizaci. Na zbývajících 10 stránek kalendáře dát 4 x foto Mikroregionem

Němčicko na bicyklech, 4 x foto Mikroregion Němčicko se baví, 1 x foto
Olympiáda MŠ v Doloplazech a 1 x foto Veterán rallye v Němčicích nad Hanou.
Předseda dále informoval o zpravodaji Cesta, který bude k distribuci ve čtvrtek 21. 6.
2018 nejpozději v pátek 22. 6. 2018. Je třeba ze strany obcí zajistit roznos do
domácností, jelikož jsou ve zpravodaji pozvánky na víkendové akce.
Požadavky redakční rady k příspěvkům od obcí:


všichni budou mít popisky k fotkám v názvu fotky

 poslat náhled všem obcím, telefonicky ověřit doručení náhledu, korekce do 24
hodin, jestliže nebudou korekce zaslány, bere se náhled jako odsouhlasený
 město Němčice nad Hanou bude mít 5 stránek A4 (v tomto bude i DDM a ZUŠ)
 stránka navíc, mimo stanovený rozsah bude po domluvě s obcí placená reklama:
A4 cena 1 000,--Kč, A5 cena 500,--Kč a A6 cena 250,--Kč
Předseda vyzval k hlasování o schválení požadavků Redakční rady k zasílaným
příspěvkům do zpravodaje Cesta.
Při hlasování bylo 10 pro, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.
Dílčí usnesení č. 4:
Valné shromáždění Mikroregionu Němčicko schvaluje požadavky Redakční rady
k zasílaným příspěvkům do zpravodaje Cesta. Týká se zimního zpravodaje Cesta.


všichni budou mít popisky k fotkám v názvu fotky

 poslat náhled všem obcím, telefonicky ověřit doručení náhledu, korekce do
24 hodin, jestliže nebudou korekce zaslány, bere se náhled jako
odsouhlasený
 město Němčice nad Hanou bude mít 5 stránek A4 (v tomto bude i DDM a
ZUŠ)
 stránka navíc, mimo stanovený rozsah bude po domluvě s obcí placená
reklama:
A4 cena 1 000,--Kč, A5 cena 500,--Kč a A6 cena 250,--Kč
Ad5) Předseda předal slovo účetní MRG Němčicko Zdence Loučkové, která předložila
účetní závěrku k rozvahovému dni 31. 12. 2017 s povinnými přílohami.
Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Němčicko za
rok 2017 byly zjištěny nedostatky spočívající (§ 10 odst. 3 písm. c) zákona 420/2004
Sb.):
c1) ve vzniku přestupku podle zákona upravujícího rozpočtová pravidla územních
rozpočtů
- nebyla splněna povinnost uskutečnit rozpočtová opatření

VS MRG projednalo účetní závěrku k rozvahovému dni 31. 12. 2017, předseda vyzval
k diskusi na dané téma, v diskusi nikdo nevystoupil, tak dal hlasovat.
Při hlasování bylo 10 pro, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.
Dílčí usnesení č. 5:
Valné shromáždění MRG Němčicko schvaluje účetní závěrku k rozvahovému dni
31. 12. 2017.
Ad6) Dále účetní předložila závěrečný účet za rok 2017, při přezkoumání hospodaření
dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Němčicko za rok 2017 byly zjištěny
nedostatky spočívající (§ 10 odst. 3 písm. c) zákona 420/2004 Sb.):
c1) ve vzniku přestupku podle zákona upravujícího rozpočtová pravidla územních
rozpočtů
- nebyla splněna povinnost uskutečnit rozpočtová opatření
Závěrečný účet se všemi přílohami byl zaslán členským obcím ke zveřejnění na
úředních pevných i elektronických deskách.
Předseda vyzval k diskusi, v diskusi nikdo nevystoupil, tak dal hlasovat.
Při hlasování bylo 10 pro, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.
Dílčí usnesení č. 6:
Valné shromáždění MRG Němčicko schvaluje závěrečný účet za rok 2017, a to
s výhradou.
Předseda předal slovo účetní Zdence Loučkové, která předložila návrh opatření
k nápravě zjištěných chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání
hospodaření MRG Němčicko za rok 2017, a to:
Ukládá účetní, aby dodržovala ustanovení § 16 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, kde se stanoví, že
změna rozpočtu se provádí rozpočtovým opatřením, (a to i půjde-li o změny ve
finančních vztazích k jinému rozpočtu, o změny závazných ukazatelů vůči jiným
osobám, nebo jestliže bude hrozit nebezpečí vzniku rozpočtového schodku).
Pověřuje dozorčí radu, aby v rámci kontrolní činnosti provedla nejpozději do 17. 7.
2018 kontrolu plnění přijatých opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve
zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření MRG Němčicko za rok 2017.
Ukládá Zdeňce Loučkové, aby do 31. 7. 2018 podala přezkoumávajícímu orgánu
písemnou zprávu o plnění přijatých opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků.

Předseda vyzval k diskusi, v diskusi nikdo nevystoupil, tak dal hlasovat.
Při hlasování bylo 10 pro, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.
Dílčí usnesení č. 7:
VS MRG Němčicko schvaluje přijetí opatření k nápravě zjištěných chyb a
nedostatků, a to že účetní bude dodržovat ustanovení § 16 odst. 2 zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, kde
se stanoví, že změna rozpočtu se provádí rozpočtovým opatřením, (a to i půjde-li
o změny ve finančních vztazích k jinému rozpočtu, o změny závazných ukazatelů
vůči jiným osobám, nebo jestliže bude hrozit nebezpečí vzniku rozpočtového
schodku).
Pověřuje dozorčí radu, aby v rámci kontrolní činnosti, provedla nejpozději do 17.
7. 2018 kontrolu plnění opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve
zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření MRG Němčicko za rok 2017.
Ukládá Zdeňce Loučkové, aby do 31. 7. 2018 podala přezkoumávajícímu orgánu
písemnou zprávu o plnění přijatých opatření k nápravě zjištěných chyb a
nedostatků.
Ad7) Účetní předložila rozpočtové opatření č. 1, které bylo provedeno v rámci
pravomoci Správní rady MRG Němčicko dne 16. 4. 2018, příjmová strana
rozpočtového opatření činí částku 5 000,--Kč a výdajová část rozpočtového opatření
částku 5 000,--Kč.
Předseda vyzval k diskusi, v diskusi nikdo nevystoupil, tak dal hlasovat.
Při hlasování bylo 10 pro, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.
Dále účetní předložila rozpočtové opatření č. 2,
Příjmy:
příspěvek od obcí a účastníků na výjezd

137 000,--Kč

Celkem příjmy:

137 000,--Kč

Výdaje:
Materiál

-500,--Kč

Poštovné

500,--Kč

Služby (výjezd-ubytování, doprava, jídlo)

117 000,--Kč

Oprava stanů (p. Sedlák)

10 000,--Kč

Občerstvení výjezd (pivo, nealko, atd)

10 000,--Kč

Celkem výdaje:

137 000,--Kč

Předseda vyzval k diskusi, v diskusi nikdo nevystoupil.
Předseda vyzval k hlasování:
Při hlasování bylo 10 pro, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.
Dílčí usnesení č. 8:
Valné shromáždění Mikroregionu Němčicko schvaluje rozpočtové opatření č. 1,
kdy příjmová část tvoří částku 5 000,--Kč a výdajová část rozpočtového opatření
částku 5 000,--Kč.
Rozpočtové opatření č. 1 bylo provedeno v rámci pravomoci Správní rady MRG
Němčicko dne 16. 4. 2018.
Valné shromáždění Mikroregionu Němčicko schvaluje rozpočtové opatření č. 2,
kdy příjmová část tvoří částku 137 000,--Kč a výdajová část rozpočtového
opatření částku 137 000,--Kč.
Ad8) Předseda navrhuje změnu stanov, stanovy byly schváleny 26. 8. 1999, dodatek č.
1 ke stanovám ze dne 26. 6. 2014 řeší schvalování VS účetní závěrku a závěrečný účet.
Stanovy je třeba změnit – aktualizovat dle platných předpisů a zákonů (schvaluje
finanční plán na následný rok, je třeba opravit na rozpočet na následný rok), dále je
třeba rozšířit pravomoc Správní radě (schvalování rozpočtových opatření, schválit
rozhodování metodou per rollam), inspirovat se stanovami DSO Hanácký venkov.
Předseda navrhuje zpracovat nové stanovy MRG Němčicko, navrhuje pověřit Zdenku
Loučkovou a Ivanu Dvořákovou zpracováním nových stanov MRG Němčicko.
Předseda vyzval k diskusi, v diskusi nikdo nevystoupil.
Předseda vyzval k hlasování.
Při hlasování bylo 10 pro, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Dílčí usnesení č. 9:
VS MRG Němčicko pověřuje Zdenku Loučkovou a Ivanu Dvořákovou
vypracováním nových Stanov MRG Němčicko a rozesláním členským obcím
k schválení ve svých zastupitelstvech.
Ad9) VS projednalo doporučení komise na výběr dodavatele veřejné zakázky
„Výměna zkušeností starostů Mikroregionu Němčicko“, byl předložen zápis výběrové
komise (do výběrového řízení se přihlásili 3 uchazeči), Komise doporučuje vybrat za
dodavatele veřejné zakázky vítězného uchazeče - firmu Mgr. Vlasta Sršňová, Dolní
Studénky 155, 788 20 Dolní Studénky, IČ: 04590406, vysoutěžená částka 311 750,-

Kč. Termín výjezdu 17., 18. a 19. září 2018, cíl výjezdu je Rakousko-Solná komoraTyrolsko.
Předseda vyzval k diskusi, v diskusi nikdo nevystoupil.
Předseda vyzval k hlasování.
Při hlasování bylo 10 pro, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.
Dílčí usnesení č. 10:
Valné shromáždění MRG Němčicko schvaluje dodavatele veřejné zakázky
„Výměna zkušeností starostů Mikroregionu Němčicko“ – firmu Mgr. Vlasta
Sršňová, Dolní Studénky 155, 788 20 Dolní Studénky (IČ: 04590406).
Ad10) VS projednalo program financování výjezdu. Předseda navrhuje uhradit z obce
částku 3 000,--Kč a od účastníka 1 000,--Kč.
Navrhuje uložit starostům MRG Němčicko nahlásit do 5. 7. 2018 počet a jména
účastníků výjezdu, 11. 7. 2018 budou rozeslány faktury na obce se splatností 18.
7. 2018, od 12. 7. 2018 do 23. 7. 2018 vybrat od účastníků 1 000,--Kč. Do 31. 7.
2018 uhradit zálohu na výjezd ve výši 150 000,--Kč.
Pověřuje Kamila Štětaře a Mojmíra Grepla organizací programu výjezdu.
Předseda vyzval k diskusi, v diskusi nikdo nevystoupil.
Předseda vyzval k hlasování.
Při hlasování bylo 10 pro, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.
Dílčí usnesení č. 11:
VS MRG Němčicko schvaluje financování výjezdního semináře, ukládá
starostům nahlásit do 5. 7. 2018 počet a jména účastníků výjezdu, 11. 7. 2018
budou rozeslány faktury na obce se splatností 18. 7. 2018, od 12. 7. 2018 do 23. 7.
2018 vybrat od účastníků 1 000,--Kč. Do 31. 7. 2018 uhradit zálohu na výjezd ve
výši 150 000,--Kč, pověřuje Kamila Štětaře a Mojmíra Grepla organizací
programu výjezdu.

Ad11) Vystoupení hosta a závěr
V závěru vystoupila MUDr. Jitka Chalánková, kandidátka do Senátu ČR. Informovala
o společných problémech ostatních mikroregionů jako např. Pošta-partner, ukládání
odpadů, GDPR, matriky a ostatní.
Předseda poděkoval za účast, ukončil jednání v 11.50 hodin.

Zapsala:

Zdenka Loučková

Dne:

19. 6. 2018

Schválil:

Kamil Štětař

…................................

Martin Obruča

…................................

předseda návrhové komise

…...............................

