Zápis č. 5/2019
z jednání Valné hromady Mikroregionu Žatecko,
konané dne 27.9.2019 od 9.00 hod. ve Stekníku
Přítomno:

10 členů MRG (viz. presenční listina)

Nepřítomno: 7 členů MRG (omluveni: p. Horák Jan, p.Chybová Vladimíra, p.Vokurková Lucie,
p.Sýkora Petr, p.ing.Černíková Doris, DiS., p.Vrábíková Eva, p.Kubiska Ladislav)
Hosté:

2 (p. Bartošová Martina – tajemník MRG Ž., JRK ČR s.r.o. - p. Marek Adamec)

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. Zápis kontroly výsledku hospodaření MRG za 1.pol.2019
5. Vystoupení hosta - JRK ČR s.r.o (odpady)
6. Revokace usnesení č.3/7/18
7. Revokace usnesení č.5/7/18
8. Diskuse - náměty, příspěvky, postřehy
9. 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: starostu pana Krejčíka Zdeňka a starostu pana
Teubera Ivana. Provedením zápisu byla pověřena paní Bartošová Martina.

3. Schválení programu
Předseda seznámil přítomné s programem jednání VH MRG Žatecko.
Připomínky, diskuse: -------------Hlasování: Pro 10, proti 0, zdržel se 0.
USNESENÍ č. 1/5/19: Valná hromada mikroregionu Žatecko schválila program jednání.

4. Zápis kontroly výsledku hospodaření MRG za 1.pol.2019
Předseda podal informace, že dne 6.9.2019 proběhla kontrola hospodaření MRG Ž. za 1.pol.2019 na
OÚ v Libočanech. Přečetl zápis a závěr kontroly: nebyly zjištěny chyby a nedostatky, nebyla stanovena
žádná oprav.opatření.
Připomínky, diskuse: p. Valenta, p.Vápeník, p.Sodomka…
Valná hromada bere na vědomí podané informace a výsledek kontroly hospodaření MRG za
1.pololetí r.2019.

5. Vystoupení hosta - JRK ČR s.r.o (odpady)
Předseda představil přítomným regionálního manažera společnosti JRK ČR , s.r.o. se sídlem Praha,
pana Marka Adamce a předal mu slovo.
Pan Marek Adamec představil přítomným firmu JRK. Sdělil, že se firma zabývá odpadovým
hospodářstvím. Radí a vypomáhá obcím, jak snižovat odpad, jak předcházet vzniku odpadu
(kompostéry), jak zvyšovat míru třídění, jak motivovat občany. Pro obce zajišťuje besedy s občany
(vzdělávání ohledně odpadů). Starostům sdělil, že nejvhodnější způsob motivace občanů, je adresný
způsob likvidace tříděného odpadu (pytle do domácností na jednotlivé komodity). Pytle jsou
označené QR kódem a lze je načíst mobilním terminálem při vývozu. Pro občany je důležitá finanční
motivace, zvýhodnění těch, kteří třídí, tzn. za 1 odevzdaný vytříděný pytel finanční odměna nebo
sleva z ročního poplatku za likvidaci směsného odpadu.
Pan Adamec nabídl, že zástupci firmy mohou zhodnotit na jednotlivých obcích, jak jim funguje
likvidace tříděných odpadů, jestli je poplatek adekvátní k výši nákladů obce. A předal na sebe kontakt
(vizitky).
Kontakt: p.Marek Adamec 731 016 095
Marek.adamec@meneodpadu.cz

Připomínky, diskuse: p.Cilcová, p.Vápeník, p.Teuber, p.Sodomka, p.Valenta, p.Libich….

Valná hromada bere na vědomí podané informace.

6. Revokace usnesení č.3/7/18
Předseda a místopředseda Teuber MRG, přednesl návrh zrušit usnesení č.3/7/18 a usnesení č.5/7/18.
Důvodem je, že funkce tajemníka je již zakotvena ve stanovách, dále byla navržena změna vyplácení
odměny tajemníka, výše odměny zůstává navržena stejná.
Připomínky, diskuse: Teuber, Valenta, Libich, Sodomka, Procházka, Krejčík, Makuková…
Předseda podal návrh č.1:
Revokovat usnesení č.3/7/18
Hlasování: Pro 10, proti 0, zdržel se 0.
Předseda podal návrh č.2:
Revokovat usnesení č.5/7/18
Hlasování: Pro 10, proti 0, zdržel se 0.
Předseda podal návrh č.3:
Uzavřít Dohodu o provedení práce s p.Bartošovou na 25 hod./měsíc a 3.000,- hrubé mzdy.
Hlasování: Pro 10, proti 0, zdržel se 0.
USNESENÍ č. 2/5/19: Valná hromada mikroregionu Žatecko schválila revokaci usenesení č.3/7/18.
USNESENÍ č. 3/5/19: Valná hromada mikroregionu Žatecko schválila revokaci usenesení č.5/7/18.
USNESENÍ č. 4/5/19: Valná hromada mikroregionu Žatecko schválila uzavřít Dohodu o provedení
práce s p.Bartošovou na 25 hod./měsíc a 3.000,- hrubé mzdy.
Valná hromada bere na vědomí podané informace.
7. Diskuse - náměty, příspěvky, postřehy
Sodomka Oldřich: Nabídl se, že bude za mikroregion vyjednávat na MěÚ Žatec se starostkou p.Hamousovou
ohledně možnosti likvidovat objemný odpad (nábytek, dřevěný odpad..) ve spalovně v Žatci.
Předseda pověřil jednáním v této věci pana Sodomku.

Připomínky, diskuse: Sodomka, Valenta, Teuber, Libich, Vápeník, Hořejší..…
Procházka Leoš: Dotaz na čipování psů.
Připomínky, diskuse: Teuber, Bartošová, Valenta, Procházka, Hořejší, Cilcová …
Valná hromada bere na vědomí podané informace.

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

Další VH bude 25.10.2019 ve Vyškově.
Jednání bylo ukončeno v 12,00 hod.
Zapsala: Bartošová M. ______________
Ověřovatelé zápisu :

p.Krejčík Zdeněk

:

p.Teuber Ivan:
Předseda Mikroregionu Žatecko, p.Bc.Valenta Petr, MBA :
V Deštnici dne 30.9.2019

_____________________
_____________________
_____________________

