ZÁPIS
z 30. zasedání členské schůze svazku obcí Regionu Podluží
dne 20. prosince 2016 v Moravské Nové Vsi
Přítomni: předseda Mgr. Vojtěch Pospíšil, místopředseda Mgr. Josef Osička, zástupci obcí
Dolní Bojanovice, Hrušky, Josefov, Kostice, Ladná, Lužice, Mikulčice, Moravská Nová Ves,
Moravský Žižkov, Nový Poddvorov, Prušánky, Starý Poddvorov, Tvrdonice, Týnec
Celkem přítomno:
Zapisovatel:

49 členů z celkového počtu 75 členů
Denisa Spevárová

Program:
1. Zahájení
2. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání
3. Vystoupení městyse Mor. Nová Ves z DSO Regionu Podluží
4. Zpráva o činnosti za období leden až listopad 2016
5. Plán činnosti na rok 2017
6. Rozpočet na rok 2017
7. Různé
8. Diskuse
9. Závěr

1. Zahájení
Starosta městyse Moravská Nová Ves, Mgr. Bc. Marek Košut, přivítal všechny přítomné
a předal slovo předsedovi svazku obcí Mgr. Vojtěchu Pospíšilovi. Předseda poděkoval panu
starostovi za přivítání a hostitelskému městysi za poskytnutí prostor. Uvedl, že členská schůze
byla řádně svolána a vyvěšena na úředních deskách. Počet přítomných členů je 49 a členská
schůze je tedy usnášeníschopná. Předseda seznámil přítomné s programem zasedání
a upozornil, že bod č. 3 Vystoupení městyse Moravská Nová Ves z DSO Regionu Podluží,
nebude projednáván, protože Dodatek č. 3 k zakladatelské smlouvě a nové úplné znění
stanov nebyly dosud schváleny ve všech členských obcích a bude projednán
na mimořádné členské schůzi v lednu 2017. Dotázal se přítomných na jeho případné námitky
či doplnění k programu. Hlasování bude vždy uváděno v pořadí pro-proti-zdržel se.
Usnesení č. 30/1a
Členská schůze schvaluje upravený program zasedání členské schůze svazku obcí.
H:49-0-0
Zapisovatelkou byla určena manažerka svazku obcí Denisa Spevárová.
Ověřovateli zápisu byli určeni Mgr. Renáta Priesterrathová a Ing. Zdeněk Tesařík.
Předseda svazku dále podal návrh kandidátů do
JUDr. Anna Bradávková, členka Mgr. Hana Zoubková.

návrhové komise:

předsedkyně

Usnesení č. 30/1b
Členská
schůze
schvaluje
návrhovou
komisi
JUDr. Anna Bradávková a členka Mgr. Hana Zoubková.

ve

složení

předsedkyně
H: 49-0-0

2. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání
Manažerka svazku obcí, paní Denisa Spevárová, informovala přítomné, že z minulého zasedání
členské schůze RP, uskutečněné 18. 10. 2016 v Moravském Žižkově, nevyplynuly k dnešnímu
dni žádné úkoly k plnění. Zápis z minulého zasedání byl řádně ověřen a zveřejněn
ve stanoveném termínu. Námitky proti němu nebyly podány a zápis je k dispozici.
Usnesení č. 30/2
Členská schůze bere na vědomí plnění usnesení z minulého zasedání.
H: 49-0-0

3. Vystoupení městyse Mor. N. Ves z DSO Regionu Podluží
Projednání bodu č. 3 přesunuto na mimořádné zasedání členské schůze, které se bude konat
v měsíci lednu 2017.

4. Zpráva o činnosti za období leden až listopad 2016
Manažerka Spevárová seznámila všechny přítomné se zprávou o činnosti za období leden
až listopad 2016 a informovala o aktivitách a projektech, kterých se zúčastnili zástupci Regionu
Podluží. Zpráva je přílohou zápisu.
Usnesení č. 30/4
Členská schůze bere na vědomí zprávu o činnosti svazku obcí Regionu Podluží za období
leden až listopad 2016.
H: 49-0-0

5. Plán činnosti na rok 2017
Manažerka Spevárová seznámila přítomné s plánem činnosti na rok 2017. Plán činnosti
je přílohou zápisu.
Usnesení č. 30/5
Členská schůze bere na vědomí plán činnosti svazku obcí Regionu Podluží na rok 2017.
H: 49-0-0

6. Rozpočet na rok 2017
Místopředseda svazku obcí Regionu Podluží, Mgr. Josef Osička, seznámil přítomné s návrhem
rozpočtu na rok 2017. Návrh rozpočtu byl rozeslán ve stanoveném termínu a vyvěšen
na úředních deskách členských obcí. Celkové příjmy činí 1.052.000,- Kč, výdaje činí
1.074.000,- Kč. Financování rozpočtu ve výši 22.000,- Kč bude kryto z přebytku na BÚ z let
minulých. Dotázal se přítomných, zda má někdo k navrženému rozpočtu připomínku či dotaz.
Nikdo připomínku ani dotaz nevznesl.
Usnesení č. 30/6
Členská schůze s c h v a l u j e rozpočet na rok 2017. Celkové příjmy činí 1.052.000,- Kč,
celkové výdaje činí 1.074.000,- Kč. Financování rozpočtu ve výši 22.000,- Kč bude kryto
z přebytku na BÚ z let minulých.
H: 46-0-3

7. Různé
Předseda svazku promluvil o vzájemné sounáležitosti obcí Regionu Podluží za účelem řešit
mnohé problematiky společně. Především ty, které mají meziobecní přesah a protože získání
některých druhů dotací bylo podmíněno členstvím ve svazku obcí. Postupem času, kdy nebylo
výlučnou nutností být začleněn z důvodů dotací, se potřeba společného konání vydala jiným,
o to více důležitějším směrem, a to společného řešení problematik v samostatné i přenesené
působnosti a také společná a spojující investiční činnost.
Každá investiční činnost s sebou nese nemálo starostí, ale najít odvahu a společně zbudovat
na Podluží a připomněl přítomným několik úspěšných společných projektů jako síť internetu,
značení ulic, zbudování cykloodpočívadel, Rozhlednu nebo vysadit stromořadí či prosazení
opravy silnice z MNV do Lanžhota, je v tomto směru obdivuhodné. Společně jsme také řešili
mnohé legislativní dopady na obce a byli poměrně úspěšní, ať už to byli VPP nebo tlak
na zachování pošt v obcích, teď společně řešíme sociální služby a budeme řešit strategické
rozvojové plány pro obce z důvodu požadavku MMR při žádosti o dotace. Region Podluží jako
svazek obcí je rozpočtová organizace, která hospodaří se svým rozpočtem, který naplňují
členské obce pro společné konání, svazek obcí není firma a není ani žádný jiný ekonomický
subjekt za účelem generování zisku.
Cíl našeho svazku vidí nejen v budoucí investiční činnosti, pokud k tomu bude příležitost, ale
v soustavném a společném řešení čím dál většího administrativního zatížení, které na nás stát
postupuje, ač k tomu mnohdy nemá oporu v právních předpisech, a proto rychle přetváří
legislativu ke svému obrazu, navíc nám na činnost, kterou na nás přenáší, nedává příslušné
finanční prostředky a toto hradíme ze svých rozpočtů, nad tímto je nutno se zamyslet a konat.
Do budoucna bude velmi důležité nebát se a postavit se takto nastavenému trendu, pokud
chceme, aby ústavně garantovaná samospráva existovala především pro občany. Býváme
leckdy označováni jako nižší státní správa, ano i my vykonáváme státní správu v přenesené
působnosti, ale my jsme primárně samospráva a rozhodující je působnost samostatná, my jsme
tu pro to, abychom konali pro naše obce a občany a stát nám nemůže a nesmí diktovat,
co můžeme a různými zásahy nás regulovat a velmi často dochází k protiústavním zásahům
do garantovaných práv samosprávy. Naše rozpočty bývají označované za státní, ale tomu
tak není, každý moderní stát je demokratický a daňový, a je výběrčím daně a jejím
redistributorem Daně, které jsou našimi příjmy, nejsou státu, ale obcí. Jsou to prostředky
vygenerované občany žijící na daném území a správce je obec, kterou vede zastupitelstvo, které
si ti občané zvolí, rada a starosta.

Občas také slýchává, proč bychom na obcích nebo starostové měli řešit, co bude za pár let.
My jsme tu přece právě od toho, abychom neřešili jenom stávající záležitosti, ale hlavně,
co bude za těch pár let. Nesmíme být apatičtí a je přesvědčen, že pokud nebudeme postupovat
společně a Region Podluží tohoto je nástrojem, tak na nás budoucnost tvrdě dopadne a nikdo
se pak ptát již nebude a bude nám vše direktivně nařizováno a občané se budou ptát, proč jsme
se nepokusili o změnu, když k tomu byla možnost.
Dále připomněl, že Členská schůze je nejvyšším orgánem svazku, zde také mohou padat různé
podněty na zlepšení činnosti, členská schůze také plní jakousi roli společenskou úlohu
setkávání se, ale sami vidíme, kdo se účastníme pravidelně, že může nastat problém se sejít,
dosud jsme byli vždy usnášeníschopní, ale za cenu, že se potkáme, odhlasujeme a jedeme
domů. Pokud má někdo něco na srdci i na jazyku, proč to nesdělí právě tady.
Osobně je také přesvědčen, že Region Podluží bude fungovat dobře, tak jako tomu bylo dosud.
Je jen a jen na nás všech a našem aktivním přístupu, jak se budeme dál vyvíjet.
Dále doplnil, že bod č. 3 – Vystoupení městyse Mor. N. Vsi z DSO Region Podluží se bude
projednávat na mimořádném zasedání členské schůze, pravděpodobný termín konání bude
26. 1. 2017 v 18.00 hod. ve Tvrdonicích. O potvrzení termínu a místě konání bude starosty včas
informovat manažerka.
Místostarostka obce Lužice, paní Mgr. Jana Ambrožová, sdělila přítomným, že dle jejího
názoru je velkým přínosem Regionu Podluží propagace folkloru našeho regionu. Díky
přehlídkám DFS, Verbíř Podluží a Zpěváček Podluží se setkávají vedoucí i členové folklorních
souborů a cimbálových muzik, navazují kontakty, společně pak plánují další akce a navštěvují
různé přehlídky. Příkladem jsou soubory z Tvrdonic a Lužic. Doplnila, že je dobré tyto tradice
udržovat a rozvíjet.
Ing. Josef Smetana informoval přítomné o založení Turistické asociace Slovácko, z.s., která
si klade za cíl zabezpečit funkční organizační strukturu cestovního ruchu na území Hodonínska,
Podluží, Kyjovska, Strážnicka a Veselska. Klíčovými partnery v novém spolku jsou MAS
Kyjovské Slovácko v pohybu, MAS Dolní Morava, MAS Strážnicko, OHK Hodonín, Baťův
kanál s.r.o. a Společenstvo podnikatelů v cestovním ruchu okresu Hodonín, z.s. Záštitu nad
aktivitami převzala Regionální kancelář Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR v JMK
a Centrála cestovního ruchu Jižní Morava, z.s.p.o.
Předseda svazku pak ještě promluvil o zákonu o rozpočtové odpovědnosti, který zcela
oprávněně nebyl Senátem Parlamentu schválen. Dle jeho názoru zasahuje do ústavou
garantovaných pravomocí obcí a mělo by toto být obcemi monitorováno, případně
prostřednictvím RP či zástupců obcí ve Svazu měst a obcí připomínkováno.
Usnesení č. 30/7
Členská schůze bere na vědomí informace z bodu různé.
H: 49-0-0

8. Diskuse
Předseda svazku opakovaně vyzval přítomné k diskusi. Nikdo se do diskuse nepřihlásil.

9. Závěr
Předseda svazku poděkoval starostovi, Mgr. Bc. Marku Košutovi, za zázemí a pohostinnost
a všem přítomným za účast popřál příjemné požehnané prožití nadcházejících svátků vánočních
a v Novém roce 2017 pevné zdraví, štěstí a úspěchy profesní i osobní a Regionu Podluží popřál
dobré fungování a pozval přítomné na Silvestrovský ohňostroj do Josefova.

V Moravské Nové Vsi, dne 20. prosince 2016

Předseda svazku:

Mgr. Vojtěch Pospíšil

………………………………..

Místopředseda:

Mgr. Josef Osička

…...…..………………………..

Ověřovatelé zápisu:

Mgr. Renáta Priesterrathová ……..………………………….

Ing. Zdeněk Tesařík

……..………………………….

