Zápis č. 1/2019
z jednání Valné hromady Mikroregionu Žatecko,
konané dne 25.1.2019 od 9.00 hod. v Tuchořicích
Přítomno:

14 členů MRG (viz. presenční listina)

Nepřítomno: 3 členové MRG (omluveni: p. Hořejší Josef, p.ing.Zídek Jaroslav, p.Bc.Černíková Doris, DiS.)
Hosté:

6 (p.Bartošová Martina – tajemník MRG Ž., p. Makuková Helena – místostarosta obce
Žiželice, p.Mangová Jaroslava – zastupitelka obce Žiželice, p. Konečný Zdeněk –
místostarosta obce Zálužice, p. Kateřina Sedlická – f. KaS značení a mobiliář,
p.Holasová Gabriela – zaměstnanec OÚ Libočany).

Jednání zahájil v 9 hod. hod. starosta obce Liběšice p.Bc.Valenta Petr, MBA, předseda MRG Žatecko a
konstatoval, že Valná hromada Mikroregionu Žatecko je usnášeníschopná.
Program:
1. Zahájení, kontrola usnesení
2. Určení ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu
4. Účetní odpisový plán na r.2019
5. Vystoupení hosta – (firma KaS - značení a mobiliář)
6. Informace k programu a organizaci plesu
7. Diskuse - náměty, příspěvky, postřehy
8. Ukončení, závěr.
1. Zahájení
Předseda sdělil přítomným, že dle Stanov svazku mikroegionu Žatecko (ze dne 27.4.2007) členem VH
starostů může být pouze starosta obce (viz.článek XII., bod.a), popř. starostu zastupuje místostarosta
(na základě plné moci k zastupování na konkrétní VH nebo po celé funkční období, bez plné moci
nemůže místostarosta na VH hlasovat).
Předseda p.Valenta a místopředseda p.Teuber požádali přítomnou zastupitelku obce Žiželice, paní
Jaroslavu Mangovou, aby opustila jednání VH z důvodu, že je pouze členem ZO Žiželice a za obec
Žiželice je na VH přítomna místostarosta p. Makuková Helena (obec Žiželice nemá doposud zvoleného
starostu). Poté p. Mangová jednání opustila.
Předseda přivítal přítomné na VH starostů MRG Žatecko a konstatoval, že VH je usnášeníschopná.
Presenční listina je přílohou tohoto zápisu.
Kontrola usnesení
Předseda provedl kontrolu minulého usnesení a konstatoval, že žádné úkoly nevyplynuly z minulého
zasedání VH.

2. Určení ověřovatelů zápisu
Předseda určil ověřovatele dnešního zápisu pana starostu Krejčíka Zdeňka a pana starostu Teubera
Ivana. Provedením zápisu byla pověřena paní Bartošová Martina.
3. Schválení programu
Předseda seznámil přítomné s programem jednání VH MRG Žatecko.
Původní program byl doplněn o bod č.5 – Vystoupení hosta – (firma KaS - značení a mobiliář)
Připomínky, diskuse: -------------Hlasování: Pro 14, proti 0, zdržel se 0.
USNESENÍ č. 1/1/19: Valná hromada mikroregionu Žatecko schválila program jednání.

4. Účetní odpisový plán na r.2019
Předseda seznámil přítomné s Účetním odpisovým plánem na r.2019 (jediným majetkem MRG je
Studie - cyklotrasy a cyklostezky MRG).
Připomínky, diskuse: -----------------Hlasování: Pro 14, proti 0, zdržel se 0.
USNESENÍ č. 2/1/19: Valná hromada mikroregionu Žatecko schválila Účetní odpisový plán na r.2019.

5. Vystoupení hosta – (firma KaS - značení a mobiliář)
Předseda představil přítomným zástupkyni firmy KaS – značení a mobilář se sídlem v Chomutově - paní
Sedlickou Kateřinu a předal jí slovo. Paní Sedlická představila firmu KaS a sdělila, jaké možnosti mají
obce v r.2019 ohledně žádostí o dotace. Jde o dotaci ve výši 95% na vypracování strategických
dokumentů a pasportů. Dotace nesmí být nižší než 1.000.000,- Kč. Žádat můžou obce samostatně nebo
je možné žádat i za spolek či mikroregion, podmínka je min.výše dotace 1.mil.Kč. Možnost žádat je od
15.března 2019 do 15.června 2019 (podklady pro vypracování žádosti je nutné dodat již do konce
dubna !). Paní Sedlická zašle prezentaci, v které je rozepsáno, na co se může žádat (např. pasportizace
komunikací, pasporty VO, dopravní a mobilní značení, krizové řízení aj.). Více viz. prezentace přílohou
tohoto zápisu, popř. kontakt na p.Sedlickou 777 010 510.
Připomínky, diskuse: Cilcová, Libich, Teuber, Valenta, Chybová…
Valná hromada MRG Ž. bere na vědomí podané informace.
6. Informace k programu a organizaci plesu
Předseda sdělil přítomným, že je potřeba upřesnit, jaké obce nemají zájem o lístky na ples MRG, nutno
dát vědět na OÚ LIbočany do úterý 29.1.2019. Dále předal slovo p.Teuberovi, který ples organizuje.
Pan Teuber sdělil, jaké obce mají lístky zamluvené a jaké ještě nedaly vědět. Požádal přítomné starosty,
aby si po skončení diskuse VH u přítomné paní Gabriely Holasové lístky vyzvedli, popř. nahlásili zájem či
nezájem o lístky na ples. Dále sdělil, které obce na OÚ Libočany již dovezly věcné dary (které by měly
být v hodnotě 2.000,- Kč z každé obce a výše hodnoty by se neměla lišit !). Požádal obce, které ještě

dary nedovezly, aby tak učinily nejpozději do 30.1.2019. Dále sdělil, že zástupci MRG byli zakoupit dary
z elektra v hodnotě cca 22.tis.Kč (stejně, jako vloni) a byly objednány další dary z internetu (welnes
pobyty, drobné dary….).
Z diskuse vyplynulo, že na příští rok pozmění MRG způsob spoluúčasti členských obcí na zakoupení
darů na ples a to tak, že jednotl.obcím bude na částku 2.000,- Kč vystavena faktura a nákup cen za
každou obec zajistí pracovní skupina MRG, sestavená za účelem nákupu cen.
Připomínky, diskuse: Teuber, Valenta, Bartošová, Cilcová, Vokurková, Vrábíková, Kubiska …

Valná hromada MRG Ž. bere na vědomí podané informace.
7. Diskuse, náměty, postřehy
Diskutovalo se na témata:
-

Pravomoci členů ZO, vyžádání písemných dokumentů, ústní žádosti a požadavky apod.,

-

Odpovědi na žádosti dle zák.č.106/1999 Sb., spolupráce obcí s právníky, s Ministerstvem vnitra,

-

Jednací řády ZO, schvalování a doplňování programu zasedání ZO,

-

Střet zájmů, čestné prohlášení starostů a místostarostů, jednání u přestupkové komise,

-

Likvidace pneumatik z obcí, zpětný odběr, odběrová místa, odkaz na stránky Ministerstva
životního prostředí.

Předseda připomenul, že se vybíraly za neúčast pokuty (neomluven: 100,- Kč, omluven: 50,- Kč) a že
u této varianty zůstaneme i nadále. Tyto finanční částky budou na konci roku použity na úhradu
občerstvení na poslední VH v roce.
11. Ukončení, závěr
Předseda p.Valenta Petr poděkoval přítomným za účast na dnešní valné hromadě.

Příští VH bude až 29.3.2019 v Novém Sedle (v únoru se Valná hromada nekoná).
Jednání bylo ukončeno v 11,50 hod.
Zapsala: Bartošová M. ______________
Ověřovatelé zápisu :

p.Teuber Ivan:

_____________________

p.Krejčík Zdeněk:

_____________________

Předseda Mikroregionu Žatecko, p.Bc.Valenta Petr, MBA :
V Deštnici dne 25.1.2019

_____________________

