ZÁPIS
z 32. zasedání členské schůze svazku obcí Regionu Podluží
dne 25. května 2017 v Lužicích
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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zahájení
Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání
Zpráva o činnosti za rok 2016
Zpráva revizní komise 2016
Projednání závěrečného účtu za rok 2016
Různé
Diskuse
Závěr

1. Zahájení
Starosta obce Lužice, pan Ing. Jaroslav Kreml, přivítal všechny přítomné a předal slovo
předsedovi svazku obcí, panu Mgr. Vojtěchu Pospíšilovi. Předseda poděkoval panu starostovi
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. Seznámil přítomné s programem zasedání a dotázal se přítomných na jeho
případné doplnění. Hlasování bude vždy uváděno v pořadí pro-proti-zdržel se.
Usnesení č. 32/1a
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 Bc. Jana Filipovičová a Ing. Jan Vlašic.
Usnesení č. 32/1b
Členská schůze schvaluje ověřovatele zápisu ve složení Bc. Jana Filipovičová a Ing. Jan
Vlašic.
H: 43-0-1 (Vlašic)
Předseda svazku dále podal návrh kandidátů do
JUDr. Anna Bradávková, členka Mgr. Hana Zoubková.

návrhové komise:

předsedkyně

Usnesení č. 32/1c
Členská
schůze
schvaluje
návrhovou
komisi
JUDr. Anna Bradávková a členka Mgr. Hana Zoubková.

ve

složení

předsedkyně
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 26. 1. 2017 ve Tvrdonicích, 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. 32/2
Členská schůze bere na vědomí plnění usnesení z minulého zasedání.
H: 44-0-0

3. Zpráva o činnosti za rok 2016
Manažerka Spevárová seznámila všechny přítomné se zprávou o činnosti za rok 2016
a informovala o aktivitách a projektech, kterých se zúčastnili zástupci Regionu Podluží. Zpráva
je přílohou zápisu.
Usnesení č. 32/3
Členská schůze bere na vědomí zprávu o činnosti svazku obcí Regionu Podluží za rok
2016.
H: 44-0-0

4. Zpráva revizní komise za rok 2016
Předsedkyně revizní komise, Mgr. Hana Zoubková seznámila přítomné se zněním Zprávy
revizní komise za rok 2016.
Usnesení č. 32/4
Členská schůze bere na vědomí zprávu revizní komise za rok 2016.
H: 44-0-0

5. Projednání závěrečného účtu za rok 2016
Ing. Josef Smetana seznámil přítomné se zněním závěrečného účtu za rok 2016, se zprávou
o přezkumu hospodaření a konstatoval, že všechny přílohy byly zaslány na obce a zveřejněny
na úředních deskách po dobu 15 dnů před konáním členské schůze, až do doby schválení.
Usnesení č. 32/6a
Členská schůze bere na vědomí zprávu nezávislého auditora o výsledku přezkoumání
hospodaření svazku obcí Regionu Podluží za rok 2016.
H: 44-0-0
Usnesení č. 32/6b
Členská schůze projednala závěrečný účet svazku obcí za rok 2016 a souhlasí s celoročním
hospodařením za rok 2016, a to bez výhrad.
H: 44-0-0

8. Různé
Předseda svazku informoval, že ve dnech 18.-19. 5. 2017 proběhl v Plzni sněm SMOČR
a vyzval kolegy, kteří se účastnili, aby přítomné krátce informovali o projednávaném.
Ing. Zdeněk Tesařík poté informoval, že sněm se rozhodl prosazovat navýšení rozpočtů, což
vítají i ostatní samosprávy a celky. Předseda svazku poté pohovořil o návrzích volebního
systému do zastupitelstev. Z těchto návrhů je nejlepší většinový systém a ten prosazuje.
Dále předseda svazku informoval přítomné, že Region Podluží se písemně vyjádřil k návrhu
spolku Dočasky.CZ o zavedení povinného čipování psů. Memorandum vysvětluje,
že navrhovaný projekt neřeší základní problém volně pobíhajících psů a Region Podluží tedy
doporučuje svým členským obcím zavedení čipování psů pouze na bázi dobrovolnosti, nikoli
povinnosti.
Předseda svazku také pohovořil o akcích, které byly pořádány Regionem Podluží – přehlídky
Zpěváček Podluží, Verbíř Podluží a Přehlídka dětských folklorních souborů – a poděkoval
všem hostitelským obcím za zajištění průběhu těchto akcí. V souvislosti s přehlídkou DFS
informoval, že Region Podluží nebyl spokojen s jednáním a hodnocením poroty Společnosti
pro lidové tradice, stejně jako vedoucí jednotlivých souborů. Region Podluží své výhrady sdělil
Společnosti pro lidové tradice písemně.
Předseda svazku připomněl, že i v letošním roce bude Region Podluží zadávat výrobu čaje pro
Region Podluží. V této souvislosti právě probíhají jednání s firmou Sonnentor Čejkovice.
Předseda svazku připomněl přítomným, že v rámci připravovaného projektu OBCEPRO, kdy
se bude tvořit strategický plán pro jednotlivé obce i Region Podluží, bude nutné pro zajištění
zdárné realizace vytvořit 4 pracovní pozice. Předpokladem jsou tedy 4 pracovníci na ½ úvazku,
z nichž dvě místa budou obsazena stávajícími zaměstnanci. Ing. Josef Smetana, manažerka
Denisa Spevárová, doplnění Ing. Petra Křivánková a Bc. Eliška Petrlová, která se vrátí
z mateřské dovolené. Navrhuje však, aby i nadále zůstala zachována stávající struktura a výše
členských příspěvků, čímž by svazku obcí mohla vzniknout tolik potřebná finanční rezerva pro
zajištění potřebných výdajů spojených s realizací nových projektů, příp. přehlídek, sportovních
akcí pro děti apod. Minimální finanční výše žádosti je stanovena na 2 mil. Kč, ale vzhledem
k tomu, že dochází ke krácení prostředků, bude lépe projekt navýšit na min. 2,5 mil. Kč
a projekt byl stanoven na výši 2,9 mil. Kč. Realizace projektu by mohla začít 1. 9. 2017.
Povinná míra spolufinancování je 5%, tzn. cca 11.000,- Kč na obec, v případě zapojení dalších
tří obcí by spolufinancování bylo cca 9.000,- Kč. V nastaveném modelu, který Ing. Křivánková
propočítala, by předfinancování projektu vyšlo každou obec na cca 30.000,- Kč, v případě
zapojení dalších tří obcí by předfinancování vycházelo cca 24.000,- Kč na obec. Rozdíl do výše
spolufinancování, bude obcím vrácen v případě úspěchu žádosti. Pokud bychom nebyli úspěšní
v žádosti o dotaci, pak by tedy každou obec stálo zpracování strategie rozvoje výši
předfinancování.
Starosta Kreml se vyjádřil, že souhlasí s navýšením rozpočtů pro obce prostřednictvím RUD.
Uvedl, že dotační programy přestávají být pro obce zajímavé, trvají příliš dlouho, obnášejí
velkou agendu a také velkou udržitelnost, celkově jsou kontraproduktivní. Vyjádřil také své
preference pro většinový volební systém. Dále prohlásil, že během minulého roku navštívil
většinu akcí a soutěží pořádaných Regionem Podluží a s potěšením zjistil, že děti účastnící
se těchto sportovních i folklorních soutěží se na ně celoročně připravují a úroveň jejich výkonů
je stoupající. Vyjádřil také potěšení nad tím, že akce jsou kvalitní a dobře zajištěné.

Usnesení č. 32/6:
Členská schůze bere na vědomí informace předsedy svazku, Mgr. Vojtěcha Pospíšila, o konání
svazku a sdělení starosty Ing. Jaroslava Kremla ke konání svazku.
H: 44-0-0

9. Diskuse
Ing. Smetana pohovořil o Turistické asociaci Slovácko, která byla založen za účelem rozvoje
cestovního ruchu v části jihomoravského Slovácka.
Předseda svazku pozval všechny přítomné na blížící se Tvrdonské národopisné slavnosti.
Starosta Ing. Ivo Padalík promluvil o rušení České pošty a nabídky Pošty Partner, která nutí
obce převzít provoz místních pošt, jinak zaniknou. Starostka Bradávková reagovala, aby
rozhodně starostové své pošty převzali a udrželi, neboť se jedná o jednu z nejdůležitějších
institucí v obci.
Předseda svazku ještě promluvil o problémech v členských obcích se signálem O2 a sdělil,
že toto bude v letošním roce řešeno.

10. Závěr
Předseda svazku, Mgr. Vojtěch Pospíšil, poděkoval panu starostovi Ing. Jaroslavu Kremlovi
za zázemí a pohostinnost a všem přítomným za účast. Datum a místo příštího zasedání členské
schůze bude včas zveřejněno.

V Lužicích, dne 25. května 2017

Předseda svazku:

Mgr. Vojtěch Pospíšil

………………………………..

Místopředseda:

Mgr. Josef Osička

…...…..………………………..

Ověřovatelé zápisu:

Bc. Jana Filipovičová

……..………………………….

Ing. Jan Vlašic

……..………………………….

