Zápis
Z VH DSO Mikroregion Pobečví, konané dne 4.7.2014, 16,00 hodin
v Lazníčkách.
Přítomni:
dle prezenční listiny
Nepřítomen: obec Výkleky
Hosté:
H. Nehybová – účetní DSO MR Pobečví

K bodu 1) Na úvod jednání byli všichni zástupci jednotlivých obcí MR přivítáni starostkou hostitelské
obce paní Dagmar Kubzovou. Předsedkyně zahájila VH, konstatovala, že kromě zástupce obce Výkleky
jsou přítomni všichni členové mikroregionu, VH je usnášeníschopná, požádala o zápis pana Josefa
Krátkého.
K bodu 2) Předsedkyně přednesla návrh programu, program byl řádně vyvěšen ve všech členských obcích
po dobu 7 dnů. Nikdo z přítomných neměl připomínky k předloženému programu, program byl všemi
hlasy schválen.
Návrh usnesení:
1. Zahájení
2. Projednání a schválení programu VH
3. Kontrola usnesení z minulé VH
4. Hry MR v Grymově
5. Projednání a schválení Zprávy o činnosti DSO MR Pobečví za rok 2013
6. Informace ke strategii MR
7. Projednání nabídky na nákup tašek na tříděný odpad
8. Projednání nabídky Misys
9. Projednání a schválení rozpočtového opatření
10. Informace ze SPOV
11. Informace z MAS Moravská Brána
12. Diskuse
13. Závěr
Hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno
K bodu 3) Proběhla kontrola usnesení z poslední VH - splněno, VH bere na vědomí
K bodu 4) Předsedkyně zhodnotila Hry MR, poděkovala zástupkyni pořádající obce Grymov, starostce
Magdě Holé za vzornou přípravu a průběh her, které se uskutečnily na jednom místě. Příští Hry MR se
budou konat 6.6.2015 v obci Lazníčky. Dále se projednala účast družstva na Hrách MR Záhoří-Helfštýn
12.7.2014 v Soběchlebích.
K bodu 5) Předsedkyně seznámila VH se správou o činnosti DSO MR Pobečví za rok 2013. Konstatovala,
že Zpráva byla vyvěšena ve všech členských obcích mikroregionu po dobu 15-ti dnů. Před hlasováním dala
prostor pro vyjádření přítomným – bez připomínek.
Návrh usnesení:
VH DSO Mikroregion Pobečví schvaluje po projednání Zprávu o činnosti DSO MR Pobečví za rok
2013.

Hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno
K bodu 6) Předsedkyně konstatovala, že strategie MR bude schválena do konce roku.
VH DSO bere na vědomí
K bodu 7) Dagmar Kubzová seznámila VH s nabídkou na zakoupení sad tašek na třídění odpadů do
domácností v rámci MR pro všechny obce, jedna sada obsahuje 3 ks za cenu 104,- Kč. V rámci MR je
možná množstevní sleva. Jednotlivé obce nahlásí počet popisných čísel, na které sada bude dodána, včetně
chatařů. Bylo navrženo, aby 70% hradil MR a 30 % spoluúčast jednotlivých obcí. Na taškách bude logo
MR Pobečví s nápisem: Mikroregion Pobečví podporuje třídění odpadů. Fakturace bude na MR, podíly
spoluúčasti se rozpočítají na jednotlivé obce.
Návrh usnesení:
VH DSO MR Pobečví schvaluje nákup sad tašek pro jednotlivé obce dle čísel popisných včetně
chatařů, spoluúčast obce na nákladech 30%.
Hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno
K bodu 8) Projednání nabídky Misys - jednotlivé obce byly seznámeny s předloženou cenovou nabídkou
včetně každoroční aktualizace a souhlasí, aby spoluúčast obcí byla 50% z ceny, dalších 50% uhradí
mikroregion. Školení pro uživatele je součástí nabídkové ceny.
Návrh usnesení:
VH DSO MR Pobečví schvaluje zakoupení aktualizací MISYS a spoluúčastí MR Pobečví 50%
z ceny předložené nabídky.
Hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno.
K bodu 9) Předsedkyně seznámila VH s rozpočtovým opatřením č.1/2014, zástupci obcí souhlasí s tímto
opatřením.
Návrh usnesení:
VH DSO MR Pobečví souhlasí s předneseným návrhem na rozpočtové opatření č. 1/2014.
Hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno
K bodu 11) Informace ze SPOV podal VH pan Jiří Řezníček
-MMR, Ing. Houdek, informace k zadávání veřejných zakázek: připravuje se nový zákon, do roku 2016 by
měl být hotov, stávající zákon o zadávání veř. zakázek bude ještě novelizován, měly by se uznávat
vícepráce při veř. zakázkách
-MMR POV: alokace fin. prostředků 2015-200 mil., 2016-400 mil. (2014-200 mil.)
-Informace ředitele pob. sítě Česká pošta Ing. Svoboda- rušení pošt v ČR nebude plošné, jen vyjímečně.
-Setkání SPOV v Teplicích, přítomni hejtmani OL. a ZL. kraje
-POV OL kraje bude i v roce 2015 a dalších, budou ale změny v kritériích pro přiznávání podpory, na SPOV se přijímají náměty a připomínky ke kritériím hodnocení žádostí o dotaci POV, lze je poslat p.
Řezníčkovi.
-Vesnice roku 2014 OL. kraje se stala obec Nová Hradečná, za náš region se zúčastnila obec Buk.
SPOV a SMS – podpora drobného podnikání a mikropodnikání – proběhla demonstrace na jeho podporu
před MPSV v Praze.
K bodu 11) Informace z MAS Moravská Brána, podal předseda MAS Ing. Otakar Dokoupil CSc.
-VH MAS se konala v lednu 2014
-Lipensko vstoupilo do programu spolupráce projektem meziobecní spolupráce
-MAS tímto vymezila, že se řeší problémy celého území ne jen podle ORP – odpady, školství, soc. služby.

-Velký potenciál mají společné podniky - např. v Záhoří fungují spolky tech. Služby, sběrné dvory…)
-Společný postup MAS – musí ale být manažerská podpora
-17.7.2014 bude veřejné projednávání strategie MAS v obci Veselíčko, tato strategie se pak bude
projednávat a schvalovat v zastupitelstvech jednotlivých členských obcí
-U některých ministerstev už začíná financování z nového plánovacího období (MŠ)
-V MAS Moravská Brána se konají týdenní pracovní porady, 6 manažerů, realizace projektů na částečné
financování jejich platů
K bodu 12) Diskuse
-H.Nehybová: pozvání na 4. Dožínky MAS v Jezernici konané dne 23.8.2014, dostaví se ministr
zemědělství M. Jurečka a hejtman OL. kraje J. Rozbořil
-J.Vrtělka: návrh na pořízení fotopastí s částečnou úhradou z PM- v těchto dnech byly v obci Sobíšky
způsobeny velké škody neznámými vandaly, rovněž v obci Prosenice. Starostové se připojují k návrhu,
zakoupit 6 ks technicky kvalitních fotopastí, které si mohou obce MR vzájemně poskytovat na určitou
dobu. Výběr a vyzkoušení výrobku provede obec Sobíšky, poznatky sdělí Radě MR a ta se rozhodne o
pořízení všech 6 kusů.

K bodu 13) Příští VH by měla být dle cirkulace obcí v obci Výkleky. Předsedkyně poděkovala všem za
účast na VH DSO MR Pobečví a za jejich příspěvky. Jednání bylo ukončeno ve 20:00 hod.

Přílohy: 1. Zpráva o činnosti DSO Mikroregion Pobečví za rok 2013
2. Prezenční listina

Zapsal:

Josef Krátký

