ZÁPIS
z 33. zasedání členské schůze svazku obcí Regionu Podluží
dne 30. listopadu 2017 v Josefově
Přítomni: předseda svazku Mgr. Vojtěch Pospíšil, místopředseda svazku Mgr. Josef Osička,
zástupci obcí Dolní Bojanovice, Hrušky, Josefov, Kostice, Ladná, Lužice, Mikulčice,
Moravský Žižkov, Nový Poddvorov, Prušánky, Starý Poddvorov, Tvrdonice, Týnec.
Celkem přítomno:
Host:
Zapisovatel:

45 členů z celkového počtu 70 členů
Mgr. Pavel Jurečka – advokát
Denisa Spevárová

Program:
1. Zahájení
2. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání
3. Zpráva o činnosti za období leden až listopad 2017
4. Plán činnosti na rok 2018
5. Rozpočet na rok 2018
6. Střednědobý rozpočtový výhled 2019-2022
7. Různé
8. Diskuse
9. Závěr

1. Zahájení
Starosta obce Josefov a předseda svazku Regionu Podluží, Mgr. Vojtěch Pospíšil, přivítal
všechny přítomné. Předseda svazku dále uvedl, že členská schůze byla řádně svolána
a vyvěšena na úředních deskách. Počet přítomných členů je 45 a členská schůze je tedy
usnášeníschopná. Předseda svazku seznámil přítomné s programem zasedání. Dotázal
se přítomných na případné připomínky či doplnění k programu. Hlasování bude vždy uváděno
v pořadí pro-proti-zdržel se.
Usnesení č. 33/1a
Členská schůze schvaluje program zasedání členské schůze svazku obcí Region Podluží.
H:45-0-0
Zapisovatelkou byla určena manažerka svazku obcí Denisa Spevárová.
Ověřovateli zápisu byli určeni Mgr. Renáta Priesterrathová a Mgr. Ladislav Straka.
Předseda svazku dále podal návrh kandidátů do návrhové komise: předsedkyně Mgr. Hana
Zoubková, členka JUDr. Anna Bradávková.
Usnesení č. 33/1b
Členská schůze schvaluje návrhovou komisi ve složení předsedkyně Mgr. Hana Zoubková
a členka JUDr. Anna Bradávková.
H: 45-0-0

2. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání
Manažerka svazku obcí, paní Denisa Spevárová, informovala přítomné, že z minulého zasedání
členské schůze Regionu Podluží, uskutečněné 25. 5. 2017 v Lužicích, 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. 33/2
Členská schůze bere na vědomí plnění usnesení z minulého zasedání.
H: 45-0-0

3. Zpráva o činnosti za období leden až listopad 2017
Manažerka Spevárová seznámila všechny přítomné se zprávou o činnosti za období leden
až listopad 2017 a informovala o aktivitách a projektech, kterých se zúčastnili zástupci Regionu
Podluží. Zpráva je přílohou zápisu.
Usnesení č. 33/3
Členská schůze bere na vědomí zprávu o činnosti svazku obcí Regionu Podluží za období
leden až listopad 2017.
H: 45-0-0

4. Plán činnosti na rok 2018
Manažerka Spevárová seznámila přítomné s plánem činnosti na rok 2018. Plán činnosti byl
předem rozeslán a je přílohou zápisu.
Usnesení č. 33/4
Členská schůze bere na vědomí plán činnosti svazku obcí Regionu Podluží na rok 2018.
H: 45-0-0

5. Rozpočet na rok 2018
Ing. Josef Smetana seznámil přítomné s návrhem rozpočtu na rok 2018. Návrh rozpočtu byl
rozeslán ve stanoveném termínu a vyvěšen na úředních deskách členských obcí. Celkové
příjmy činí 1.155.800,- Kč, výdaje činí 1.155.800,- Kč. Dotázal se přítomných, zda má někdo
k navrženému rozpočtu připomínku či dotaz. Nikdo připomínku ani dotaz nevznesl.
Usnesení č. 33/5
Členská schůze s c h v a l u j e rozpočet na rok 2018, při rozpočtových příjmech ve výši
1.155.800,-Kč, a rozpočtových výdajích ve výši 1.155.800,-Kč.
H: 45-0-0

6. Střednědobý rozpočtový výhled 2019-2022
Ing. Smetana seznámil přítomné s návrhem střednědobého výhledu rozpočtu pro roky 20192022. Příjmová část ve výši 1.155.800,-Kč, výdajová část 1.155.800,-Kč. Jelikož nikdo
z přítomných neměl žádné dotazy, vyzval předseda k hlasování.
Usnesení č. 33/6
Členská schůze s c h v a l u j e střednědobý výhled rozpočtu svazku obcí Region Podluží pro
roky 2019-2022.
H: 45-0-0

7. Různé
Projekt OBCEPRO a Strategie Regionu Podluží
Předseda svazku znovu připomněl, že se jedná o velmi zajímavý projekt pro Region Podluží
a jeho členské obce a o vytvoření důležitého strategického dokumentu. Také sdělil, že v této
záležitosti proběhla pracovní schůzka zástupců obcí společně se zástupci MMR ve Starém
Poddvorově. Poté vyzval Ing. Petru Křivánkovou, aby přítomným sdělila aktuální informace.
Ing. Křivánková připomněla, že se jedná o dva projekty, jednak o společný dokument Regionu
Podluží, který má MMR zájem vyvěsit na svých stránkách jako vzorový a dále strategický
dokument pro jednotlivé členské obce, výjma obcí Týnec a Hrušky. Dále sdělila, že žádost byla
podána ve stanoveném termínu a je velmi pravděpodobné, že bude úspěšná. Výsledky budou
známy začátkem měsíce prosince. Předseda dal o schválení strategie rozvoje Regionu Podluží
hlasovat.
Usnesení č. 33/7a
Členská schůze s c h v a l u j e Strategii rozvoje Regionu Podluží pro období 2018-2019.
H: 43-0-2

Návrh změny struktury orgánů Regionu Podluží
Předseda svazku dále sdělil přítomným, že na zasedáních Rady starostů bylo jednáno o změně
struktury orgánů Regionu Podluží, především kvůli operativnosti, pružnosti a variability
schvalovacího orgánu. Členská schůze, která je nejvyšším orgánem zasedá jen 2x ročně a chod
Regionu Podluží je v podstatě řízen Radou starostů. Vyzval Mgr. Pavla Jurečku, aby přítomné
informoval o návrhu změny struktury orgánů Regionu Podluží vyhovující funkčním potřebám
svazku obcí. Mgr. Jurečka sdělil, že návrh spočívá ve znění zrušení orgánu Rady starostů,
Členská schůze bude zachována, bude se scházet min. 10x ročně ale počet delegátů bude snížen
na 1 delegovaného člena z každé členské obce (starosta nebo místostarosta). Statutární orgán
předsedy a místopředsedy bude zachován, stejně jako revizní komise.
Tyto změny vyžadují úpravu stanov a vytvoření dodatku k Zakladatelské smlouvě. Tento návrh
změny stanov byl všem starostům předem rozeslán, včetně návrhů usnesení, a je nutno jej
schválit zastupitelstvy členských obcí. Zároveň Mgr. Jurečka doporučil zanést do stanov
obecné informace ohledně pověřence GDPR, i kdyby se toto nemělo v budoucnu využít.
Starostka JUDr. Anna Bradávková sdělila, že pověřence GDPR by do stanov zatím nevkládala,
neboť prozatím nejsou žádné konkrétní informace ani předpisy ohledně tohoto problému.
K tomuto názoru se připojil i starosta Mgr. Ladislav Straka, který doporučil nechat řešení této
věci na budoucí rok. Předseda svazku sdělil, že pokud starostové s tímto obecně nesouhlasí
a dle jeho názoru opravdu není jasné, jaké budou podmínky ohledně GDPR, bude lepší
nezahrnovat tuto věc do stanov a ponechat jen úpravu struktury orgánů Regionu Podluží.
Přítomní bez výhrad souhlasili s návrhem změny struktury orgánů Regionu Podluží a dodatkem
k zakladatelské smlouvy vč. úpravy stanov.
Usnesení č. 33/7b
Členská schůze b e r e n a v ě d o m í návrh změny struktury orgánů Regionu Podluží, včetně
úpravy stanov, které jsou součástí dodatku k Zakladatelské smlouvě.
H: 45-0-0

Zpráva předsedy za rok 2017
Předseda přítomným navodil adventní atmosféru a povzbudil je v jejich práci pro veřejnost
a pokračoval se slovy, že svazek obcí tak jako nyní i budoucna bude představovat společné
řešení problematik a výměnu zkušeností. Nyní, jak jsme byli informováni, zpracováváme
strategický rozvojový dokument Regionu Podluží i jednotlivých obcí. Tento dokument bude
důležitý při posuzování našich žádostí o dotace, a proto jej pojímáme zodpovědně. Chceme
se také více věnovat zadržování vody v krajině a dalším přínosným činnostem pro naše území.
Uvedl také, že včera se zúčastnil zasedání Legislativní komise SMOČR, kde se mj. řešily
problematiky střetu zájmů, GDPR a pověřenců, problematika veřejného prostranství, odvodů
na sociální pojištění neuvolněných zastupitelů. Tedy přítomné informoval, co s kolegy řešili.
V případě střetu zájmů, což jsou povinni vyplňovat představitelé obcí uvolnění, někteří
neuvolnění, tajemníci vedoucí odborů aj., bude svaz prosazovat, aby došlo k zjednodušení
a zmírnění a také, aby bylo možno zjistit, kdo o případné informace žádá. Toto přislíbil řešit
i nový předseda sněmovny Mgr. Vondráček, jestli svůj slib dodrží, uvidíme. Tento zákon z nás
prakticky dělá jakési terče závisti a pomstychtivosti a již mnozí zastupitelé rezignovali na své
posty a další již nechtějí příště kandidovat.
V případě ochrany osobních údajů se bude svaz snažit, aby výklad k nařízení, který stále ještě
není realizován, a v současné době probíhají nejrůznější školení k obecnému výkladu typu
možná, mělo by se snad a nikdo neví, co vlastně nastane v květnu příštího roku, kdy tato norma
vejde v účinnost, naštěstí nemá procesní normu, jak vymáhat. Předseda je přesvědčen,
že se jedná o jakousi bublinu, která časem splaskne, jsme zděšeni, protože nevíme, co nás čeká,
nicméně i ve stávající právní úpravě musíme osobní data chránit a dle vyjádření ze zahraničí,
kde toto bylo již implementováno, se očekává, že budeme postupovat stejně jako ve všech
státech. Ovšem nevíme, jak to tam vypadá, a zástupci svazu přislíbili, že navštíví představitele
samospráv v Rakousku, aby se inspirovali pro tlak na zkvalitnění prováděcího předpisu k této
normě. Primárně by se ochrana osobních údajů měla týkat komerční sféry, protože tam jsou
úniky největší a zneužívají se. Avšak velké přípravy probíhají především ve veřejné správě.
Padaly názory, že právě pověřenec by mohl být vykonáván svazky obcí a bylo by to přínosné.
Za jistých okolností s tímto mohu souhlasit, ale na druhou stranu takový pověřenec bude lidově
řečeno udavač, který nebude ze své funkce nikomu odpovědný a bude za něj odpovídat jeho
zaměstnavatel, který jej nebude moci úkolovat ani kontrolovat a ani vyvodit důsledky. Pak by
se svazek obcí stal ne přínosným ale naopak nenáviděným. Činnost, kterou už nyní vykonávají
v rámci své práce úředníci ale i my starostové si nebudeme moci sami spravovat. Takže nám
nezbude, než mít jednoho zaměstnance nebo externího pověřence. Byla diskutována také cena,
velké advokátní kanceláře již zasílají nabídky úspěšným firmám v komerční sféře v řádu
statisíců, ale i milionů, je otázkou však za co. Prvotní analýza nebude jednoduchá a bude
potřebná a také následná práce, ale nebojme se toho, zvládli jsme vše, a jak řekl Palacký: „Byli
jsme před Rakouskem, budeme i po něm,“ ale nesmíme se nechat a hlasitě se ozývat a bojovat.
V záležitosti využívání a vymezení veřejného prostranství k soukromému vlastnictví se vede
diskuse i na základě judikatury, že soukromé vlastnictví, které je využíváno jako veřejné
prostranství, by nemělo být využíváno bezesmluvně a bezúplatně, protože by mohlo jít
o bezdůvodné obohacování na základě několika žalob ziskuchtivých jedinců i organizací proti
obcím. O veřejné prostranství se stará obec a ještě by za něj měla platit? Předseda
je přesvědčen, že vymezené veřejné prostranství využívané veřejností ve veřejném zájmu
je povinen každý strpět i v případě, že jde o historický a pokojný stav. Pokud upravovat
smluvně máme institut výprosy, anebo věcného břemene, pokud by k úplatě mělo dojít, nikoli
však nájem za pozemek, o který je povinen starat se vlastník a stará se obec.

MPSV si vzpomnělo, že by neuvolnění zastupitelé měli odvádět ze svých odměn mimo
zdravotní i sociální, zde je také třeba si říci, že pokud se jedná o řadové členy zastupitelstev
či radní, kteří jsou neuvolnění, pak by se jim odměny krátily, ale na druhou stranu navyšoval
příspěvek na důchod. Svaz zaujal stanovisko, že bude prosazovat, aby povinné odvody byly
pouze pro neuvolněné zastupitele, kteří mají více jak 10.000,- Kč.
Tyto všechny změny by měly vést k transparentní a dobré správě, ale o tom předseda není
přesvědčen, ba naopak. Kvalitní občané, které si obce vygenerují, nebudou mít zájem
kandidovat a naopak budou kandidovat pouze ti ke všemu svolní a ovlivnitelní a může to vést
k rozkladu ústavně garantované samosprávy jako základu občanské společnosti a na radnicích
budou sedět a s dovolením použil přirovnání pana starosty Ing. Jaroslava Kremla: „strýcové
v rádionkách,“ kteří budou poplatní systému a době. Proto nabádal kolegy, aby již nyní
věnovali pozornost pečlivému výběru osobností na kandidátky do zastupitelstev obcí.
Svaz bude také prosazovat navýšení příspěvku volebním komisím dle výpočtu průměrné mzdy
v ČR. A bude se snažit již pro prezidentské volby. Toto je plně hrazeno z kapitoly MF a údajně
je ministr k tomu svolný.
Předseda uvedl dále, že je bytostně přesvědčený demokrat a samospráva je pro něj osobně
srdeční záležitost a bude za její zachování a naopak posilování bojovat neustále a vytrvale.
Pokud se všichni spojíme, tak nás systém nemůže semlít a Region Podluží nám může být
společným nástrojem k řešení našich požadavků.
Předseda odlehčil v této adventní atmosféře téma tím, že uvedl, že nyní musí přítomné velmi
zklamat tím, že jim sdělí, co už všichni vědí, a to, že nekandiduje na prezidenta republiky
a že nevyhrál zlatého slavíka v kategorii zpěvák. Na druhou stranu vyhrál před lety boj o život,
žije v krásné obci obklopen jedinečnými lidmi a přítomné dámy mu odpustí, má nejlepší ženu
na světě.
Závěrem popřál všem pevné nervy s důvěrou, že bude líp, pokud se o to postaráme. Žijeme
v relativně bezpečném prostředí a ekonomicky úspěšné době, dosud máme zdroje pitné vody
a máme co jíst. Chraňme si své kulturní a historické bohatství a poděkoval všem přítomným,
že nerezignovali na správu svých obcí ve prospěch našich podlužáckých i hanácko-slováckých
občanů.
Usnesení č. 33/7c
Členská schůze b e r e n a v ě d o m í zprávu předsedy svazku Region Podluží za rok 2017.
H: 45-0-0

8. Diskuse
Ing. Smetana informoval přítomné, že čaj Regionu Podluží bude v nejbližší době připraven
k distribuci, starostové budou informováni.
Předseda svazku poté vyzval přítomné k diskusi. Nikdo se do diskuse nepřihlásil.

9. Závěr
Předseda svazku poděkoval starostům a zastupitelům za celoroční práci a popřál všem příjemné
požehnané prožití nadcházejících svátků vánočních a v Novém roce 2018 pevné zdraví, štěstí
a úspěchy profesní i osobní a Regionu Podluží popřál dobré fungování.

V Josefově, dne 2. prosince 2017

Předseda svazku:

Mgr. Vojtěch Pospíšil

………………………………..

Místopředseda:

Mgr. Josef Osička

…...…..………………………..

Ověřovatelé zápisu:

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

Mgr. Ladislav Straka

……..………………………….

