Zápis č. 6/2019
z jednání Valné hromady Mikroregionu Žatecko,
konané dne 25.10.2019 od 9.00 hod. v Blažimi
Přítomno: 14 členů MRG (viz. presenční listina)
Nepřítomno: 3 členové MRG (omluveni: p.Chybová Vladimíra, p.Sýkora Petr,
neomluvena: p.ing.Černíková Doris)
Hosté:

2 (p.ing.Laibl Radim – místostarosta města Žatec,p. Bartošová Martina – tajemník MRG Ž.)

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. Informace – jednání ohledně spolupráce obcí MRG a městem Žatec (spalovna)
5. Vystoupení hosta – místostarosta Žatce ing.Radim Laibl (téma: Nemocnice….)
6. Diskuse - náměty, příspěvky, postřehy
7. 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
Hořejšího Josefa. 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. 1/6/19: Valná hromada mikroregionu Žatecko schválila program jednání.

4. Informace – jednání ohledně spolupráce obcí MRG a městem Žatec (spalovna)
Předseda požádal starostu Blažimi p.Sodomku o informace ohledně vyjednávání možnosti ukládat
objemný dřevěný odpad do spalovny v Žatci. Pan Sodomka jednal se zástupci města Žatec. Prozatím
není možnost ukládání dřevěného odpadu. Do spalovny by se musel ukládat pouze dřevěný odpad,
nebarvený, nelakovaný, a nemořený. Následně by došlo k drcení dřevního odpadu a kovové části by
byly magnetem vysbírány. Město Žatec vyjednávalo s firmou z Litoměřic, muselo by se z obcí zajistit
velké množství kontejnerů se dřevem. V prvé řadě musí město Žatec zajistit certifikaci kotle (na tento
odpad). Věc je nadále v jednání.
Připomínky, diskuse: p.Sodomka, p.Kubiska, p.Teuber, p.Libich, p.Vrábíková, p.Vokurková,
p.Valenta, p.Vápeník, p.Cilcová, p.Makuková ….
Valná hromada bere na vědomí podané informace.

5. Vystoupení hosta – místostarosta Žatce ing.Radim Laibl (téma: Nemocnice….)
Předseda představil přítomným místostarostu města Žatec pana ing.Radima Laibla a předal mu slovo.
Pan Laibl přítomným starostům sdělil problematiku zachování všech oddělení Nemocnice Žatec. Hlavním
dlouhotrvajícím problémem je financování provozu nemocnice, není zajištěn dostatečný počet
odborných lékařů a zdravotních sester. Ústecký kraj nedotuje žateckou nemocnici. Město Žatec dotuje
provoz částkou 18.mil.Kč. Žatec by uvítal podporu financování státem, prostřednictvím kraje a ne pouze
z rozpočtu města. Město Žatec žádá mikroregion a jeho členské obce (prostřednictvím starostů) o
podporu a to písemnou formou, kdy by mikroregion schválil usnesení, aby Úst.kraj zařadil žateckou
nemocnici do páteřní sítě nemocnic, které obdrží finanční podporu od státu.
Pan Laibl zašle podrobné informace o formě usnesení mailem p.Bartošové. Na příští VH MRG se budou
nadále tímto tématem starostové zaobírat a příp. se usnesou v této věci. Věc je nadále v jednání.

Připomínky, diskuse: p.Valenta, p.Makuková, p.Teuber, p.Sodomka, p.Libich….

Valná hromada bere na vědomí podané informace.

6. Diskuse - náměty, příspěvky, postřehy
Diskutovalo se o tématech:
p.Kubiska Ladislav: Sdělil informace ohledně dotací z POV z ÚK (částka cca 30.mil.Kč na dotace).

Připomínky, diskuse: p.Cilcová, p. Hořejší, p.Krejčík, p.Vrábíková …

p.Bartošová: Podala informace, že dne 23.10. jednala se zástupci Přírodovědné fakulty Univerzity
Karlovi (katedra sociální geografie a regionálního rozvoje) ohledně možností čerpání dotací. Zástupci
katedry se dotazovali, kde obce a mikroregiony mohou čerpat dotace (přes MAS Vladař, POV, PRV..),
jaké jsou na obce kladené podmínky. Dále se dotazovali, zda ORP Žatec vypomáhá obcím a
mikroregionu.
Připomínky, diskuse: p.Kubiska, p.Valenta..…
p.Sodomka Oldřich: Podal informace o průběhu veřejné dražby.
Připomínky, diskuse: Teuber, Valenta…

p.Krejčík Zdeněk: Dotazoval se na postup při pronájmu pohostinství a vyvěšení záměru.

Připomínky, diskuse: p.Valenta, p.Teuber, p.Sodomka, p.Kubiska, p.Bartošová, p.Krejčík....
Valná hromada bere na vědomí podané informace.

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

Další VH bude 29.11.2019 v Libočanech.
Jednání bylo ukončeno v 11,40 hod.
Zapsala: Bartošová M. ______________
Ověřovatelé zápisu :

p.Krejčík Zdeněk

:

p.Hořejší Josef:
Předseda Mikroregionu Žatecko, p.Bc.Valenta Petr, MBA :
V Deštnici 29.10.2019

_____________________
_____________________
_____________________

