Zápis č. 2/2019
z jednání Valné hromady Mikroregionu Žatecko,
konané dne 29.3.2019 od 9.00 hod. v Novém Sedle
Přítomno:

14 členů MRG (viz. presenční listina)

Nepřítomno: 3 členové MRG (omluveny: p. Chybová Vladimíra, p.Vrábíková Eva,
neomluvena: p.Bc.Černíková Doris, DiS.)
Hosté:

6 (p.Bartošová Martina – tajemník MRG Ž., p. Hanzelka Marcel – zástupce firmy
My World, p. Moric Vlastimil a p.Grössl Jiří – zástupci ČMSMO, p. ing.Choutka Aleš a
p. Nováková Tereza – zástupci f. Obce jinak.cz).

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. Vyhodnocení plesu MRG
5. Rozpočtové opatření č. 1/2019
6. Zápis z auditu MRG za r.2018
7. Vystoupení hosta – ČMSMO (GDPR)
8. Vystoupení hosta – my World (CASHBACK)
9. Vystoupení hosta - Obce jinak.cz (ARCH consulting s.r.o.)
10. Diskuse - náměty, příspěvky, postřehy
11. Ukončení, závěr.
1. Zahájení
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 a to: pana starostu Krejčíka Zdeňka a pana starostu Kubisku
Ladislava. Provedením zápisu byla pověřena paní Bartošová Martina.
3. Schválení programu
Předseda seznámil přítomné s programem jednání VH MRG Žatecko.
Připomínky, diskuse: -------------Hlasování: Pro 14, proti 0, zdržel se 0.
USNESENÍ č. 1/2/19: Valná hromada mikroregionu Žatecko schválila program jednání.
4. Vyhodnocení plesu MRG
Předseda podal bližší informace k průběhu plesu. Další informace sdělil starosta obce Libočany
p.Teuber Ivan, který ples pořádal. Sdělil, že bylo prodáno 218 vstupenek, vybrána za vstup částka
30.800,- od obcí a 12 800,- z volného prodeje (vloni 171). Některá místa ale byla v den plesu
neobsazená (z důvodu nemoci hostů). Dále sdělil, že se plesu zúčastnilo 5 starostů (vloni 8). Seznámil
přítomné s vyúčtováním plesu, sdělil kolik činní výdaje (nákup cen z internetu, ceny elektro zboží,
kapela, jednotl.kult.vystoupení). Obec Libočany poskytla mikroregionu prostory sálu zdarma,
nepožaduje žádnou úhradu za pronájem sálu a vytápění sálu. Předseda poděkoval p.starostovi
Teuberovi za tuto možnost, a také za organizaci plesu a za výbornou spolupráci. Dále pan Teuber sdělil,
jaké byly příjmy - prodané vstupenky, lístky o slosovatelné ceny a jaké finanční či věcné dary poskytli
sponzoři a vyjmenoval sponzory. Ples skončil s výsledkem: výdaje 74.416,- Kč, příjmy 79.440,- Kč,
výdělek z plesu 5.024,- Kč. Diskutovalo se, zda pořádat další ročníku plesu, zde pořádání neukončit.
Připomínky, diskuse: p.Teuber, p.Kubiska, p.Sodomka, p.Bartošová, p.Valenta, p.Hořejší, p.Cilcová….
Diskuse: Návrh p.Sodomky, aby se ples již nekonal.
Návrh p.Sodomky, aby ples se pořádal stejně jako Sranda bez plotů, tedy „putovně“ po obcích.
Návrh p.Sodomky, že příští rok uspořádá ples obec Blažim.
Návrh p.Bartošové, aby ples pokračoval, jinak MRG zbudou jen hry a nebude se o MRG už vědět.
Návrh p.Bartošové a p.Teubera, aby obce neposkytovaly věcné dary v hodnotě 2.tis.,ale byl obcím
fakturován finanční příspěvek v této výši.

Z diskuse vyplynulo, že pořádání plesu bude nadále pokračovat, příští rok bude ples v KD v Blažimi.
Obcím budou zaslány faktury na úhradu vstupenek (2.000,- Kč) a na poskytnutí darů (2.000,- Kč)., tzn.
že ceny zajistí vždy pořádající obec. Budou slosovatelné vstupenky (a méně cen).

Hlasování (ceny na ples): Pro 14, proti 0, zdržel se 0.
USNESENÍ č. 2/2/19:

Valná hromada bere na vědomí podané informace a schválila změnu

poskytování cen na ples MRG a to formou poskytnutí finančního příspěvku.

5. Rozpočtové opatření č. 1/2019
Předseda seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č.1/2019. Přečetl, že na straně příjmů je
položka 11.tis.Kč (sponzorské dary - na ples), na straně výdajů není žádná položka.
Připomínky, diskuse: Teuber
Hlasování: Pro 14, proti 0, zdržel se 0.
USNESENÍ č. 3/2/19: Valná hromada schválila Rozpočtové opatření č.1/2019.

6. Zápis z auditu MRG za r.2018
Předseda podal informace, že dne 28.3.9 proběhla kontrola hospodaření MRG Ž. za 2.pol.2018 na OÚ
v Libočanech. Přečetl zápis a závěr kontroly: nebyly zjištěny chyby a nedostatky, nebyla stanovena
žádná oprav.opatření.
Připomínky, diskuse: p. Teuber, p. Bartošová ( do prezenční listiny se musí uvádět u jednotlivých obcí
jméno a příjmení starostů).
Valná hromada bere na vědomí podané informace a výsledek kontroly hospodaření MRG za r.2018.

7. Vystoupení hosta – ČMSMO (GDPR)
Předseda představil přítomným zástupce firmy ČMSMO (Českomoravský svaz měst a obcí) - pana
Vlastimila Morice a pana Jiřího Grössla a předal jim slovo. Zástupci stručně představili svou firmy,
sdělili základní informace pro nové starosty. Proběhla diskuse ohledně fungování služby pověřence na
jednotlivých obcích, starostové sdělili své zkušenosti s pověřencem.
Připomínky, diskuse: p.Cilcová, p.Valenta, p.Vokurková, p.Teuber, p.Krejčík. p.Libich, p.Vápeník…

Valná hromada MRG Ž. bere na vědomí podané informace.
8. Vystoupení hosta - my World (CASHBACK)
Předseda představil přítomným zástupce firmy my World pana Hanzelku marcela a předal mu slovo.
Pan Hanzelka představil firmu my World, která byla založena v r.2003, sdělil základní informace, jaké
služby nabízí občanům (popř. i obcím a firmám) f. myWorld. Občan může využívat kreditní kartu při
nákupu (využíváno v síti 130.tis.obchodů), kdy po nákupu přijde na telefon zákazníka sms zpráva s o
výši % či částka v Kč jako bendit za provedený nákup, která bude připsána na účet zákazníka (až 5%
z nákupu). Proběhla diskuse ohledně fungování této služby. Někteří starostové využili této nabídky a
kreditní kartu si zjednali.
Kontakt na p.Hanzelku: 705 727 825
Připomínky, diskuse: p.Valenta, p.Teuber, p.Krejčík. p.Libich, p.Kubiska, p.Vápeník, p.Zídek , p.Horák …

Valná hromada MRG Ž. bere na vědomí podané informace.

9. Vystoupení hosta – Obce jinak.cz (ARCH consulting s.r.o.)
Předseda představil přítomným zástupce firmy ARCH consulting s.r.o. pana ing. Aleše Choutku a p.
Terezu Novákovou a předal jim slovo. Pan Choutka představil firmu, sdělil, jako službu může jejich
firma zajistit pro obce jako odborný poradce. Proběhla diskuse ohledně nabízené služby (vyjednání
výhodnějších podmínek ohledně odpadů a jejich úhradě, veřejných zakázek, energie, financování).
Firma také nabízí možnost vypracování Strategie odpadového hospodářství. Zástupci předali
starostům letáky s potřebnými informacemi.
Kontakt na p.ing.Choutka: 608 065 414, ales.choutka@obcejinak.cz
Připomínky, diskuse: p.Valenta, p.Sodomka, p.Horák, p.Teuber, p.Krejčík.…

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

Sběrné dvory, likvidace odpadů

-

Likvidace pneumatik z obcí, zpětný odběr, odběrová místa, zkušenosti se službou

11. Ukončení, závěr
Předseda p.Valenta Petr poděkoval přítomným za účast na dnešní valné hromadě.

V měsíci dubnu se nebude konat VH, ale Sněm mikroegionu Ž., který se koná
26.4.2019 od 10,00 hod. (ne od 9 hod. jako VH !!!) v Měcholupech (sál nad
pohostinstvím na návsi, v patře budovy).
Každý starosta vezme sebou 2 zastupitele !!! (ne pracovníky VPP !!!).
Jednání bylo ukončeno v 11,40 hod.
Zapsala: Bartošová M. ______________
Ověřovatelé zápisu :

p.Kubiska Ladislav:

_____________________

p.Krejčík Zdeněk:

_____________________

Předseda Mikroregionu Žatecko, p.Bc.Valenta Petr, MBA :
V Deštnici dne 1.4.2019

_____________________

