Zápis č. 4/2019
z jednání Valné hromady Mikroregionu Žatecko,
konané dne 21.6.2019 od 9.00 hod. v Blšanech
Přítomno:

12 členů MRG (viz. presenční listina)

Nepřítomno: 5 členů MRG (omluveni: p. Horák Jan, p.Hořejší Josef,p. Teuber Ivan,
neomluveni: p.Kubiska Ladislav, p.Bc.Černíková Doris, DiS.)
Hosté:

5 (p. Bartošová Martina – tajemník MRG Ž., MAS Vladař o.p.s. - p. Fronc Jan předseda, p. Nipauerová, p.Lněníčková – manažerky, SFŽP ČR - p.Choutková Jana –
z KÚÚK v Ústí n.L., SF ŽP ČR - vedoucí oddělení Severozápad).

Jednání zahájila v 9 hod. hod. starostka obce Libořice a místopředsedkyně MRG Ž. p.Eva Vrábíková.
Úvodem omluvila předsedu MRG Žatecko pana Bc. Petra Valentu Petra, který se VH zúčastní později.
Poté konstatovala, že Valná hromada Mikroregionu Žatecko je usnášeníschopná.
Program:
1. Zahájení, kontrola usnesení
2. Určení ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu
4. Vystoupení hosta – MAS Vladař, o.p.s. (dotační tituly)
5. Vystoupení hosta - SF ŽP, sekce řízení nár.programů (dotace pro obce, kotlíkové půjčky…)
6. Shrnutí akce: Sranda bez plotů v Lenešicích
7. Rozpočtové opatření č.2/2019
8. Plán akcí na r.2020 (ples, Sranda...)
9. Diskuse - náměty, příspěvky, postřehy
10. Ukončení, závěr.
1. Zahájení
Místopředsedkyně přivítala přítomné na VH starostů MRG Žatecko a konstatovala, že VH je
usnášeníschopná. Presenční listina je přílohou tohoto zápisu.
Kontrola usnesení
Místopředsedkyně provedla kontrolu minulého usnesení a konstatovala, že žádné úkoly nevyplynuly z
minulého zasedání, jelikož se jednalo o Sněm MRG.

2. Určení ověřovatelů zápisu
Místopředsedkyně určila ověřovatele dnešního zápisu a to: paní starostku Chybovou Vladimíru a
sebe, starostku Vrábíkovou Evu. Provedením zápisu byla pověřena paní Bartošová Martina.
3. Schválení programu
Místopředsedkyně seznámila přítomné s programem jednání VH MRG Žatecko. Doplnila program o
bod č.4 – vystoupení hosta MAS Vladař o.p.s.
Připomínky, diskuse: -------------Hlasování: Pro 12, proti 0, zdržel se 0.
USNESENÍ č. 1/4/19: Valná hromada mikroregionu Žatecko schválila program jednání.
4. Vystoupení hosta – MAS Vladař, o.p.s. (dotační tituly)
Místopředsedkyně představila přítomným zástupce společnosti MAS Vladař – pana Jana Fronce,
předsedu MAS a manažerky p. Nipauerovou a p. Lněníčkovou a předala jim slovo. Pan Fronc sdělil,
jaké jsou možnosti čerpání dotací pro zemědělce a podnikatele a hlavně, že je nově umožněno žádat
také obcím.
P. Nipauerová sdělila, jaké jsou dotace na základní školy a mateřské školky. Sdělila, že byl konečně
schválen článek 20, kdy obce mohou žádat na vybavení herních prvků, oplocení, vybavená jídelen a
družin při MŠ a ZŠ. Nelze žádat na sportoviště a hřiště.
Operační programy a informace je možné vyhledat na stránkách MAS Vladař. Výzva bude vyhlášena
ke konci roku (v prosinci).
Paní Lněníčková podala informace ohledně výzvy na podporu komunitního života. Můžou žádat obce,
školy, spolky, hasiči, Červený kříž apod. – na vzdělávací akce, společenské a kulturní akce. Výše dotace
je max.40.tis.Kč (85% uznatel.náklady), v této výzvě je alokace 670.tis.Kč. Pan Fronc sdělil, že je
možné, že proběhne také 2.výzva, pokud v 1.výzvě nebude vyčerpána celá částka 670.tis.Kč.
Další Operační program – nezaměstnanost - prorodinná opatření, je již uzavřená, nelze žádat. Dále je
možnost žádat v ŽP – alokace 5.mil.Kč, možnost žádat na sídelní zeleň, udržitelnost 5 let (bez
stavebních úprav) nebo 10 let (se stavebními úpravami). Výše podpory 60%. Dále možnost žádat na
ÚSES (lesní remízky…), alokace 5 mil.Kč, udržitelnost 5 let (bez stavebních úprav) nebo 10 let (se
stavebními úpravami). Výše podpory 100%.
Pan Fronc sdělil, že veškerou výpomoc (informace a zpracování žádosti) ohledně kotlíkových půjček
má na starosti ing.Josef Ryšavý (ředitel MAS Vladař) a obce se na něho můžou obracet.
Kontakt: p.Nipauerová: 724 168 451
p.Ryšavý:
608 025 123

Připomínky, diskuse: Cilcová, Procházka, Vrábíková..

Valná hromada bere na vědomí podané informace.
5. Vystoupení hosta - SF ŽP, sekce řízení nár.programů (dotace pro obce, kotlíkové půjčky…)
Místopředsedkyně představila přítomným paní Janu Choutkovou, zástupce Stát.fondu životního
prostředí z Ústí n.Labem a předala jí slovo. Paní Choutková sdělila, jaké jsou aktuální výzvy, že se
jedná o úplně poslední výzvu, která se týká kotlíkových dotací.

Obce dostanou prostřednictvím kraje půjčku na kotle, následně jí poskytnou svým občanům. Je
vhodné uzavřít smlouvu s tzv. kotlíkovým specialistou, který zmapuje terén v obci, udělá průzkum
zájmu o tyto půjčky a pomůže občanům s výběrem kotle a vytvořením žádosti. Tuto práci může zastat
i pracovník obce, např. starosta sám. Za výkon specialisty lze požadovat odměnu 10.tis.Kč za 1
výměnu kotle. Pokud poskytnutá půjčka obci (např.1.mil. na 5 výměn kotlů se nevyčerpá, zbylá část se
vrací na kraj.
Ukázkový příklad: obec požádá o půjčku (1.výměna kotle) ve výši 200.tis.Kč + 10.tis.Kč odměna
specialistovi. Obec nemusí celou částku 200.tis.Kč půjčit občanovi, může pouze tak vysokou částku,
kolik bude ve skutečnosti stát kotel, např. jen 120.tis.Kč, ale také může občanovi půjčit více než
200.tis.Kč (již z rozpočtu obce). Je nutné s občanem uzavřít smlouvu o půjčce a splácení (podmínky),
finance z kraje nemusí dostat občan, ale rovnou obec (vše lze vložit do smlouvy) nebo obec po
dohodě s firmou, která provádí výměnu kotle, uhradí fakturu přímo firmě a nemusí zasílat peníze na
úhradu občanovi (občan by mohl zneužít situace a finance využít jinak). Občan má vůči obci povinnost
splácet maxim.2.tis.Kč měsíčně (1.fáze – občan vrátí obci obdrženou dotaci a 2.fáze: občan splácí sám
zbytek půjčky), půjčka je bezúročná.
Výzva k podání žádostí bude vyhlášena v září. Příjem a veškerou administrativu ohledně kotlíkových
půjček na krajské pobočce, vyřizuje p.Choutková.
Kontakt: Jana Choutková 607 730 265, jana.choutkova@sfzp.cz
Připomínky, diskuse: Libich, Vokurková, Chybová, Sodomka, Vrábíková, Krejčík, Valenta..
Valná hromada bere na vědomí podané informace.
6. Shrnutí akce – Sranda bez plotů v Lenešicích
Místopředsedkyně sdělila vlastní poznatky z průběhu her a vyzvala přítomné, aby zhodnotili průběh a
organizaci her. Ostatní starostové sdělili své poznatky k celkové organizaci her, k programu, k
jednotlivým soutěžím a prodiskutovali i malé nedostatky, které se vyskytnou vždy u každých her. Poté
všichni vyslovili poděkování starostovi Lenešic p.Leoši Procházkovi za dobře zvládnuté hry a organizaci
a tím i propagaci mikroregionu. Akce byla zdařilá a velmi se líbila.
Připomínky, diskuse: Vrábíková, Valenta, Libich, Vokurková, Procházka, Krejčík,
Valná hromada bere na vědomí podané informace.
7. Rozpočtové opatření č. 2/2019
Místopředsedkyně seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením č.2/2019. Přečetla, že na straně
výdajů je položka 118.800,-Kč (zpracování dat 3.tis., platby daní a poplatků 15.800,-), na straně příjmů
není žádná položka.
Připomínky, diskuse: -----------Hlasování: Pro 12, proti 0, zdržel se 0.
USNESENÍ č. 2/4/19: Valná hromada schválila Rozpočtové opatření č.2/2019.

8. Plán akcí na r.2020
Místopředsedkyně připomněla, že na VH v březnu se domluvilo místo konání plesu a to v obci Blažim.
Starosta Blažimi p.Sodomka navrhl 2 termíny konání, starostové vybrali termín 22.2.2020.
Dále se jednalo o místu konání 20 ročníku her. Paní Vrábíková navrhla, že by hry Sranda bez plotů
uspořádala obec Libořice (po 10 letech) a to dne: 20.6.2020.
Jako další zájemci se nabídly: obec Zálužice a obec Bitozeves (starosta není přítomen, sdělit návrh na
hrách v Lenešicích). O konání her v r.2021 se bude jednat na jiné VH.
Připomínky, diskuse: Vrábíková, Cilcová, Valenta..
Valná hromada bere na vědomí podané informace.
9. Diskuse, náměty, postřehy
Diskutovalo se na témata:
-

Volby do ZO

-

Odpady

10. Ukončení, závěr
Místopředsedkyně p.Vrábíková a předseda p.Valenta poděkovali přítomným za účast na dnešní valné
hromadě. Popřáli všem hezké prázdniny.

V měsících červenec a srpen se VH nekonají !!!
Další VH bude 27.9.2019 v Zálužicích.
Jednání bylo ukončeno v 12,00 hod.
Zapsala: Bartošová M. ______________
Ověřovatelé zápisu :

p.Chybová Vladimíra:

_____________________

p.Vrábíková Eva:

_____________________

Předseda Mikroregionu Žatecko, p.Bc.Valenta Petr, MBA :
V Deštnici dne 24.6.2019

_____________________

