ZÁPIS
z 31. zasedání Členské schůze svazku obcí Regionu Podluží
dne 26. ledna 2017 ve Tvrdonicích
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:

44 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
- Dodatek č. 3 k Zakladatelské smlouvě
- Stanovy svazku obcí Regionu Podluží
4. Diskuse
5. Závěr

1. Zahájení
Radní obce Tvrdonice, Zdeněk Mrlák, přivítal všechny přítomné a předal slovo předsedovi
svazku obcí, Mgr. Vojtěchu Pospíšilovi. Předseda poděkoval panu radnímu za přivítání
a hostitelské obci za poskytnutí prostor. Uvedl, že členská schůze byla řádně svolána
a vyvěšena na úředních deskách. Počet přítomných členů je 44 a členská schůze je tedy
usnášeníschopná. Předseda seznámil přítomné s programem zasedání. Dotázal se přítomných
na případné námitky či doplnění k programu. Hlasování bude vždy uváděno v pořadí pro-protizdržel se.
Usnesení č. 31/1a
Členská schůze schvaluje program zasedání členské schůze svazku obcí.
H:44-0-0
Zapisovatelkou byla určena manažerka svazku obcí Denisa Spevárová.
Ověřovateli zápisu byli určeni Ing. Eva Rajchmanová a Jan Nosek.
Předseda svazku dále podal návrh kandidátů do návrhové komise: předsedkyně Mgr. Hana
Zoubková, členka JUDr. Anna Bradávková.
Usnesení č. 31/1b
Členská schůze schvaluje návrhovou komisi ve složení předsedkyně Mgr. Hana Zoubková
a členka JUDr. Anna Bradávková.
H: 44-0-0

2. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání
Manažerka svazku obcí, paní Denisa Spevárová, informovala přítomné, že z minulého zasedání
členské schůze Regionu Podluží, uskutečněné 20. 12. 2016 v Moravské Nové Vsi, 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. 31/2
Členská schůze bere na vědomí plnění usnesení z minulého zasedání.
H: 44-0-0

3. Vystoupení městyse Mor. N. Ves z DSO Regionu Podluží
Předseda svazku předal slovo advokátu, Mgr. Pavlu Jurečkovi, který sdělil přítomným,
že v souvislosti s řešením vystoupení městyse Moravská Nová Ves z DSO Region Podluží byla
navržena 3 usnesení, jejichž znění přečetl a dotázal se, zda má někdo dotazy ke znění usnesení.
Nikdo nevznesl žádné dotazy, předseda tedy vyzval k hlasování.
Usnesení č. 31/3a:
Členská schůze schvaluje vystoupení městyse Moravská Nová Ves z Regionu Podluží.
H: 43-0-1
Usnesení č. 31/3b:
Členská schůze schvaluje rozhodnutí, že v souvislosti s vystoupením městyse Moravská Nová
Ves z Regionu Podluží nevznikl pro městys Moravská Nová Ves žádný nárok na výplatu podílu
z majetku Regionu Podluží.
H: 41-2-1
Usnesení č. 30/3c:
Členská schůze v souvislosti s vystoupením městyse Moravská Nová Ves schvaluje návrh
dodatku č. 3 k Zakladatelské smlouvě Regionu Podluží, obsahující dohodu o vystoupení
městyse Moravská Nová Ves z Regionu Podluží, nové úplné znění Zakladatelské smlouvy
Regionu Podluží a nové úplné znění Stanov Regionu Podluží v předloženém znění.
H: 44-0-0

8. Diskuse
Předseda svazku připomněl přítomným, že v pátek 20. ledna 2017 se v Prušánkách konal ples
Regionu Podluží, který proběhl v příjemné atmosféře a poděkoval obci Prušánky a manažerce
za realizaci a všem, kteří se podíleli na přípravách a také poděkoval členským obcím
a sponzorům za dary do tomboly a vinařům za víno na košt.
Také připomněl, že na minulém zasedání Rady starostů v Moravském Žižkově byl schválen
termín pro konání cyklovýletu, 28. dubna 2017. Trasa již byla zmapována a navržena starostou
Ing. Jaromírem Kremlem, místostarostou Janem Noskem, starostou Zdeňkem Brhelem
a všichni budou včas informováni a srdečně zváni na tuto hezkou akci.

Dále pohovořil o projektu povinného čipování psů spolku Dočasky.CZ, který byl projednáván
na posledních dvou zasedáních Rady starostů v Prušánkách a Moravském Žižkově a byl
starosty shledán přínosným, avšak pro řešení na celém území republiky nebo i Jižní Moravy,
aby tento systém zaznamenal úspěch ve splnění svého cíle. Nejdříve je však třeba zmapovat,
kolik psů je v obcích již načipováno a sdělil, že Region Podluží se do projektu zapojí, ale pouze
na bázi dobrovolnosti. Spolek Dočasky.CZ. starostům přislíbil materiály, kterými v obcích
provedeme osvětu k čipování psů. Upozornil také, že projekt v této fázi, pokud by byl povinně
řešen jen v rámci obcí Regionu Podluží, neřeší základní problém, který trápí obce – tj. volně
pobíhající psy bez majitele, tzn. psy, které např. nezodpovědní majitelé vyhodí v obcích z auta.
Přestože tento projekt je přínosný, nemůžeme obce a občany nijak direktivně svazovat
vyhláškou právě proto, že neřeší psy z ostatních regionů a toto budeme řešit tedy systémem
dobrovolnosti.
Starosta Kreml rovněž v této věci reagoval a sdělil přítomným, že dle jeho názoru tento
problém nelze řešit vyhláškou, jak bylo navrženo spolkem Dočasky.CZ. Obce nejsou schopny
zajistit plnění takové vyhlášky a toto by vedlo k dalším problémům. Dodal, že dle jeho zjištění
je většina psů v obci Lužice již načipována a problém tkví spíše v tom, že občané si pořizují
psy neuváženě a poté tento problém řeší špatným způsobem. Dále konstatoval, že prevence
v podobě osvěty veřejnosti, kdy a za jakých podmínek je smysluplné pořízení psa, je všeobecně
nedostatečná. „Chovatelé“ by měli důkladně posoudit, zda jsou schopni vytvořit podmínky
pro kvalitní život pořizovaného psa.
Do diskuse se přihlásil Mgr. Pavel Jurečka, který přítomné informoval o probíhajících
jednáních kvůli zákonu o spotřebitelských úvěrech v souvislosti s poskytováním půjček
občanům (např. pokud má obec vytvořen fond rozvoje bydlení). Sdělil, že v těchto případech
doporučuje obcím před schválením půjček vyčkat na výsledek jednání Svazu města a obcí,
ministerstva financí a ČNB, které bude sám sledovat a obce informovat.
Starosta Kreml reagoval na nedávnou tiskovou zprávu o nečinnosti svazku obcí Region
Podluží. Uvedl, že akcí, které proběhly v roce 2016, se zúčastnilo více než 810 dětí a 1080
dospělých, nepočítaje diváky, kterých byli tisíce. Připomněl, že do roku 2013 činila investiční
činnost svazku statisíce až miliony korun za rok. Na základě požadavků některých obcí svazku
minimalizovat mzdové náklady, proběhly organizační změny ve vedení Regionu s cílem snížit
pracovní úvazky, z toho pochopitelně vyplynulo také omezení činnosti. Dále byl přijat
požadavek, aby se na spolufinancování investic podíleli pouze obce, kterých se investiční
záměr bezprostředně dotýká. Výsledkem těchto kontraproduktivních úsporných opatření
je pokles investic na desetitisíce za rok. A toto je nyní těmi samými členy prezentováno jako
nečinnost svazku. Dodal, že je skutečností, jak opakovaně předseda na minulých zasedáních
Rad starostů a Členských schůzích konstatoval, že činnost svazku není prioritně zaměřena
na profit členských obcí. Posláním svazku je zachování autonomie a identity regionu. Prioritou
číslo jedna je výchova mládeže. Zdůraznil, že zárukou fungování svazku je také dodržování
stanov a to především účast zástupců obcí na Radách starostů a Členských schůzích,
kde je prostor pro diskusi k projektům a směřování regionu.
Předseda svazku v této věci taktéž reagoval a přítomným opět sdělil, že Region Podluží bude,
tak jako dosud, fungovat dobře. Záleží na všech představitelích členských obcí, jak a kam
se budeme ubírat. Opět podotkl, že podněty od zastupitelů se dle stanov řeší právě na Členské
schůzi jako nejvyšším orgánu svazku nebo prostřednictvím starostů na Radách starostů.
Je nedůstojné, nepřípustné a nelogické, aby představitelé svazku jezdili vysvětlovat činnost
svazku po jednotlivých zastupitelstvech, když ti samí zastupitelé své připomínky a podněty

mohou vznášet na zasedáních orgánů Regionu Podluží a nečiní tak. Závěrem poděkoval
městysi Moravská Nová Ves za dosavadní členství v Regionu Podluží a popřál jim zdar v jejich
činnosti s uvědoměním si, že opouštět svazek obcí nemuseli.
Do diskuse se dále nikdo nepřihlásil.

9. Závěr
Předseda svazku obcí, Mgr. Vojtěch Pospíšil, poděkoval radnímu obce Tvrdonice,
Zdeňku Mrlákovi za zázemí a pohostinnost obce Tvrdonice.
Ve Tvrdonicích, dne 26. ledna 2017

Předseda svazku:

Mgr. Vojtěch Pospíšil

………………………………..

Místopředseda:

Mgr. Josef Osička

…...…..………………………..

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Eva Rajchmanová

……..………………………….

Jan Nosek

……..………………………….

