Zápis z jednání Valného shromáždění MRG Němčicko
konaného dne 28. 11. 2018 v 10.00 v Doloplazech
Přítomni:

viz prezenční listina (13)

Zápisem pověřena:

Zdenka Loučková

Ad1) Předseda MRG Kamil Štětař zahájil jednání Valného shromáždění MRG
Němčicko, předal slovo starostovi obce Doloplazy Ladislavu Sypkovi, který přivítal
přítomné kolegy.
Ad2) Předseda přednesl program dnešního jednání:
- Zahájení
- Schválení programu
- Schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
- Schválení nových stanov MRG Němčicko
- Volba veřejného nebo tajného hlasování
- Volba předsedy MRG Němčicko
- Volba místopředsedů MRG Němčicko
- Volba členů Správní rady MRG Němčicko
- Volba členů Dozorčí komise MRG Němčicko
- Zpráva o činnosti MRG Němčicko
- Projednání rozpočtových opatření č. 3, 4
- Projednání výše členských příspěvků
- Projednání žádosti o dotaci na výjezdní seminář v roce 2019

1

- Projednání termínů a pořadatelů mikroregionálních akcí MRG Němčicko se baví, Na
bicyklech Němčickem v roce 2019
- Projednání cyklodopravy v rámci dokumentu Olomouckého kraje – Atelis Olomouc,
Ing. Petr Smítal
- Ostatní, diskuse a závěr
Předseda informoval o vyjmutí z programu bodu Schválení nových stanov MRG
Němčicko, a to z důvodu, že 2 obce budou Stanovy teprve projednávat na svých
veřejných zasedáních zastupitelstva. Dále informoval o vložení bodu Volba členů
redakční rady, vyzval k případným dalším doplnění programu, nikdo z přítomných
neměl jiný návrh na doplnění programu, tak předseda vyzval k hlasování o programu
dnešního zasedání s vyjmutím bodu Schválení nových stanov MRG Němčicko a
vložením nového bodu Volba členů redakční rady.
Při hlasování bylo 13 pro, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.
Dílčí usnesení č. 1:
Valné shromáždění Mikroregionu Němčicko schvaluje program dnešního
zasedání.
Ad3) Předseda navrhl zapisovatelku a složení návrhové komise:
Zapisovatelka:
Složení návrhové komise:
předseda:
člen:

Zdenka Loučková
Ladislav Sypko
Eduard Novotný

Nikdo z přítomných neměl připomínky a návrhy k složení návrhové komise a
k zapisovatelce, tak předseda vyzval k hlasování.
Při hlasování bylo 13 pro, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.
Dílčí usnesení č. 2:
Valné shromáždění Mikroregionu Němčicko schvaluje zapisovatelku a složení
návrhové komise:
zapisovatelka:
Zdenka Loučková
předseda:
Ladislav Sypko
člen:
Eduard Novotný
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Ad4) Předseda navrhuje veřejné hlasování o volbě předsedy, místopředsedů, členů
Správní rady, Dozorčí komise a Redakční rady.
Předseda vyzval k hlasování
Při hlasování bylo 13 pro, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.
Dílčí usnesení č. 3:
VS MRG Němčicko schvaluje veřejnou volbu hlasování předsedy, místopředsedů,
členů Správní rady, Dozorčí komise a Redakční rady.
Ad5) Volba předsedy MRG Němčicko:
Bohumila Charvátová navrhla Kamila Štětaře, starostu obce Pivín, nikdo neměl žádný
jiný návrh.
Při hlasování bylo 13 pro, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.
Dílčí usnesení č. 5:
Valné shromáždění Mikroregionu Němčicko schvaluje předsedu Mikroregionu
Němčicko Kamila Štětaře, starostu obce Pivín.
Ad6) Volba místopředsedů Mikroregionu Němčicko:
Kamil Štětař navrhuje:
1. místopředseda – Alena Wagnerová
2. místopředseda – Ing. Vlastimil Michlíček
Nikdo neměl jiný návrh, tak vyzval ke hlasování.
Při hlasování bylo 13 pro, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.
Dílčí usnesení č. 5:
Valné shromáždění MRG Němčicko schvaluje místopředsedy MRG Němčicko:
1. místopředseda – Alena Wagnerová
2. místopředseda – Ing. Vlastimil Michlíček
Ad7) Volba členů Správní rady:
Kamil Štětař navrhuje:
Ladislav Sypko, Eduard Novotný
Nikdo z přítomných neměl jiný návrh, tak vyzval k hlasování.
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Při hlasování bylo 13 pro, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.
Dílčí usnesení č. 6:
Valné shromáždění MRG Němčicko schvaluje členy Správní rady, a to:
Ladislav Sypko
Eduard Novotný
Ad8) Volba členů Dozorčí komise:
Kamil Štětař navrhuje:
Předseda: Ing. Jan Vrána
Místopředseda: Bohumila Charvátová, druhá volba Ing. Bronislava Augustinová
Člen: Josef Polášek
Bohumila Charvátová a Ing Bronislava Augustinová odmítly místopředsedu Dozorčí
komise. Další návrh Martin Obruča.
Nikdo z přítomných neměl jiný návrh, tak vyzval k hlasování.
Při hlasování bylo 13 pro, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.
Dílčí usnesení č. 7:
Valné shromáždění MRG Němčicko schvaluje členy Dozorčí komise, a to
Předseda:

Ing Jan Vrána

Místopředseda: Martin Obruča
Člen:

Josef Polášek

Ad8) Zpráva o činnosti - zpravodaj Cesta
Cesta-příspěvky do 2. 12. 2018, korekce max do 5. 12. 2018, jinak není zaručena
dodávka do 31. 12. 2018. Kdo nedodá příspěvky do 2. 12. 2018, nebude mít články
v Cestě.
V diskusi vystoupila A. Wagnerová a řekla, že si grafik (Tiskárna Brázda Hodonín)
nedal s fotkami žádnou práci, zakázku odbyl. Navrhuje provést změnu v dodavateli
zpravodaje Cesta.
Dílčí usnesení č. 8:
Valné shromáždění MRG Němčicko bere na vědomí zprávu o činnosti.
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Ad9) Účetní předložila rozpočtové opatření č. 3, které bylo provedeno v rámci
pravomoci Správní rady MRG Němčicko dne 31. 8. 2018, příjmová strana
rozpočtového opatření činí částku 6 000,--Kč (6409,5169 - ostatní služby) a
financování částku 6 000,--Kč.
Předseda vyzval k diskusi, v diskusi nikdo nevystoupil, tak dal hlasovat.
Při hlasování bylo 13 pro, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.
Dále účetní předložila rozpočtové opatření č. 4, které bylo provedeno v rámci
pravomoci Správní radou dne 17. 10. 2018.
Příjmová část rozpočtového opatření činí částku 342 900,--Kč (příjmy z poskytování
služeb, pronájem stanů a dotace na výjezdní seminář).
Výdajová část rozpočtového opatření činí částku 342 900,--Kč (propagační materiály,
bankovní poplatky, ostatní služby, nájemné, pohoštění – výjezdní seminář)
Předseda vyzval k diskusi, v diskusi nikdo nevystoupil.
Předseda vyzval k hlasování:
Při hlasování bylo 13 pro, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.
Dílčí usnesení č. 9:
Valné shromáždění Mikroregionu Němčicko schvaluje rozpočtové opatření č. 3,
kdy příjmová část tvoří částku 6 000,--Kč a financování částku 6 000,--Kč.
Rozpočtové opatření č. 3 bylo provedeno v rámci pravomoci Správní rady MRG
Němčicko dne 31. 8. 2018.
Valné shromáždění Mikroregionu Němčicko schvaluje rozpočtové opatření č. 4,
kdy příjmová část tvoří částku 342 900,--Kč a výdajová část rozpočtového
opatření částku 342 900,--Kč.
Rozpočtové opatření č. 4 bylo provedeno v rámci pravomoci Správní rady MRG
Němčicko dne 17. 10. 2018.
Ad9) Stanovení výše členských příspěvků:
Návrh 40,- Kč/obyvatel/rok, s platností od 1. 1. 2019. Doposud 30,-Kč/obyvatel/rok,
z této částky se uhradil členský příspěvek MAS Hanácký venkov 10,-Kč/obyvatel/rok.
Předseda vyzval k diskusi.
M.Obruča navrhuje dát do rozpočtu na rok 2019 částku na zakoupení drobného
majetku (nové stany), případně hliníkové podium.
V diskusi již nikdo nevystoupil, tak předseda vyzval k hlasování.
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Při hlasování bylo 13 pro, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.
Dílčí usnesení č. 10:
Valné shromáždění MRG Němčicko schvaluje výši členských příspěvků, a to 40,Kč/obyvatel/rok s platností od 1. 1. 2019. Z této částky uhradit 10,Kč/obyvatel/rok členský příspěvek MAS Hanácký venkov
Ad11) VS projednalo termíny a místa konání akcí Mikroregion Němčicko se baví a Na
bicyklech Němčickem.
MRG Němčicko se baví – Nezamyslice – 31. 8. 2019
Na bicyklech Němčickem – Mořice - 14. 9. 2019
V diskusi vystoupil M.Grepl, navrhuje uspořádat MRG Němčicko se baví jedenkrát za
dva roky.
Předseda vyzval k hlasování.
Při hlasování bylo 13 pro, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.
Dílčí usnesení č. 11:
VS MRG Němčicko schvaluje:
MRG Němčicko se baví – Nezamyslice – 31. 8. 2019
Na bicyklech Němčickem - dojezd v Mořicích – 14. 9. 2019
Ad11) Projednání podání žádosti o dotaci na výjezdní seminář v roce 2019
Termín září/říjen 2019 – místo Polsko/Česko. Podání žádosti u MMR, pověřen Kamil
Štětař a Zdeňka Loučková. Sestavením programu pověřen Kamil Štětař, Zdeňka
Loučková a Mojmír Grepl.
V diskusi vystoupila B. Charvátová, nesouhlasí s podáním žádosti o dotaci na výjezdní
seminář, navrhuje, aby se seminář uhradil částečně z obcí a částečně každý účastník
výjezdu.
V diskusi již nikdo nevystoupil, tak předseda vyzval k hlasování
Při hlasování bylo 12 pro, 1byl proti a nikdo se nezdržel hlasování.
Dílčí usnesení č. 12:
VS MRG Němčicko schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace na MMR ČRvýjezdní seminář. Pověřuje vypracováním a podáním žádosti o poskytnutí dotace
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Zdeňku Loučkovou-manažerku MRG Němčicko a Kamila Štětaře-předsedu
MRG Němčicko.
Pověřuje k vypracování programu výjezdního semináře Zdeňku Loučkovou,
Kamila Štětaře a Mojmíra Grepla
Ad12) Vystoupení hosta
Ing. Petr Smítal – projekční kancelář Atelis
Krajský cyklokoordinátor
Přednesl návrh nových cyklotras (cyklostrategie)
Ad13) Volba předsedy a členů Redakční rady:
Kamil Štětař navrhuje:
Předseda: Ing. Vlastimil Michlíček
Členové: Ladislav Sypko, Ing. Dušan Svozílek, Martin Obruča, Bohumila Charvátová
Dílčí usnesení č. 13:
Valné shromáždění schvaluje předsedu a členy Redakční rady:
Předseda: Ing. Vlastimil Michlíček
Členové: Ladislav Sypko, Ing. Dušan Svozílek, Martin Obruča, Bohumila
Charvátová.
Ad 14) Diskuse a závěr:
L. Sypko informoval o kontrole na ČOV.
Příští jednání VS MRG Němčicko bude 19. 12. 2018 v Tištíně v 9.00. Při této
příležitosti půjde pozvánka i Ivaně Dvořákové, Pavlu Drnovskému a Janu Vránovi.
Poděkování jim za práci pro mikroregion.
Předseda poděkoval za účast, ukončil jednání v 11.50 hodin.
Zapsala:

Zdenka Loučková

…...............................

Dne:

28. 11. 2018

Schválil:

Kamil Štětař

…................................

Ladislav Sypko

…................................

předseda návrhové komise
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