Zápis č. 7/2019
z jednání Valné hromady Mikroregionu Žatecko,
konané dne 29.11.2019 od 9.00 hod. v Libočanech
Přítomno:

15 členů MRG (viz. presenční listina)

Nepřítomno: 2 členové MRG (omluveni: p.Krejčík Zdeněk, neomluvena: p.ing.Černíková Doris)
Hosté:

3 (p.Vít Kůrka – f.Jabor, p.Vacek Petr – místostarosta obec Libočany, 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. Žádost města Žatec – usnesení MRG (podpora financování Nemocnice)
5. Rozpočtové opatření č. 3/2019
6. Vystoupení hosta – f. JABOR (opláštění pergol…)
7. Plán VH MRG Žatecko na r.2020
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 Procházku Leoše a starostu pana
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 15, proti 0, zdržel se 0.
USNESENÍ č. 1/7/19: Valná hromada mikroregionu Žatecko schválila program jednání.

4. Žádost města Žatec – usnesení MRG (podpora financování Nemocnice)
Předseda připomněl přítomným, že na minulé VH v Blažimi byl hostem místostarosta města Žatec
pan ing.Radim Laibl, který starostům sdělil problematiku zachování všech oddělení Nemocnice
Žatec a upozornil především na dlouhotrvající problém, a to financování provozu nemocnice. Město
Žatec žádá mikroregion Žatecko 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.
Dále předseda přečetl návrh usnesení (které s dostatečným předstihem měli starostové k seznámení
a k případným úpravám).
Připomínky, diskuse: p.Valenta, p.Bartošová, p.Kubiska, p.Teuber, p. Sodomka...
Připomínky, diskuse: -----------Hlasování: Pro 15, proti 0, zdržel se 0.
USNESENÍ č. 2/7/19: Valná hromada schválila podání návrhu, adresovaný Ústeckému kraji, aby
od 1.1.2020 zařadil Nemocnici Žatec, o.p.s. do páteřní sítě zdravotnických zařízení, poskytujících
akutní péči v Ústeckém kraji.

5. Rozpočtové opatření č.3/2019
Předseda seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č.3/2019. Přečetl, že na straně výdajů je
položka 32.200,-Kč, na straně příjmů není žádná položka.
Připomínky, diskuse: -----------Hlasování: Pro 15, proti 0, zdržel se 0.
USNESENÍ č. 3/7/19: Valná hromada schválila Rozpočtové opatření č.3/2019.

6.Vystoupení hosta – f. JABOR (opláštění pergol…)
Předseda přivítal zástupce f. JABOR p.Víta Kůrku a předal mu slovo. Pan Kůrka představil f. Jabor a
sdělil, čím se firma zabývá: provádí zakrytí venkovních konstrukcí (pergol, zahrad.přístřešků, tribun,
hal..), mohou vytvořit atypické tvary plachet, různá provedení (s průzory, s okny či plné provedení).
Plachty disponují vysokou odolností proti vnějším vlivům, jsou vysoko-pevnostní a mají skvělé termoizolační vlastnosti. Rozdíl mezi vnitřní teplotou a venkovní teplotou činí při plném zakrytí až 25 °C.
Cena se odvíjí od jednotlivého zpracování, firma předem udělá rozpočet (zaměření na místě, příp. na
základě fotografie). Cena za zhotovení plachty (včetně kotevních prvků) vychází mezi 400-900,-Kč/
m2. Pan Kůrka předal starostům prospekty s nabídkou firmu a kontakt na firmu (vizitky).
Valná hromada bere na vědomí podané informace

7. Plán VH MRG Žatecko na r.2020
31.1. Čeradice
Únor - VH se nekoná
27.3. Nové Sedlo
24.4. Bitozeves – výroční sněm (vzít sebou ještě 2 zastupitele !!!)
Květen - VH se nekoná
26.6. Žiželice
Červenec, srpen - VH se nekonají
25.9. Liběšice
Říjen - VH se nekoná
20.11. Lišany
11.12. Holedeč
Termíny lze v průběhu roku upravovat, ale pokud možno, raději ať se nemění a tyto termíny
zůstanou shodné dle plánu !!!
Pokud se vyskytnou věci k neodkladnému řešení, bude svolána mimořádná Valná hromada (tzn.
mimo tyto plánované termíny).
Plán akcí v r.2020:
Ples MRG Ž.: 22.2.2020 od 20,00 h. KD Blažim
Sranda bez plotů: 13.6. nebo 20.6. (datum bude upřesněn později) v Libořicích (v parku).
Valná hromada bere na vědomí podané informace.

8. Diskuse - náměty, příspěvky, postřehy
p.Sodomka: Sdělil informace ohledně plesu MRG, kolik je míst na sále (120 míst na sále a 50 v salonku),
sdělil, že cena vstupenky bude 500,- Kč/ks, obce už nebudou zajišťovat ceny do tomboly. Každá obec má
povinnost odebrat si 10 vstupenek.
Připomínky, diskuse: p., p.Valenta, p.Teuber, p.Kubiska, p.Procházka, p.Sýkora…

p.Bartošová: sdělila, že s paní účetní udělaly přesuny položek v návrhu rozpočtu na r.2020 a to u
výdajů, byla zde částka 7.tis.Kč na školení a byla nevyužitá. Byla přesunuta do položky pohoštění.
Sdělila i jiné úpravy na straně výdajů (poštovné, Alis, ost.služby). Návrh rozpočtu vyvěsily všechny
obce od 25.11.2019, sejmuto bude 13.12. a projednáno na malém Sněmu MRG 13.12.2019.
Připomínky, diskuse: p.Valenta..…

Diskuse na téma, zda pořádat setkávání účetních obcí MRG v r.2020 (2x za rok). Občerstvení bude zajištěno
z prostředků MRG (položka pohoštění).

Připomínky, diskuse: p.Valenta, p.Bartošová, p.Vrábíková, p.Cilcová…
Hlasování: Pro 15, proti 0, zdržel se 0.
USNESENÍ č. 4/7/19: Valná hromada schválila pořádání setkávání účetních obcí MRG v r.2020 2x
za rok a financování pohoštění z finančních prostředků MRG Žatecko.

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

Další setkání starostů proběhne 13.12.2019 ve Výškově (malý Sněm MRG).
Jednání bylo ukončeno v 11,20 hod.
Zapsala: Bartošová M. ______________
Ověřovatelé zápisu :

p.Kubiska Ladislav :

_____________________

p.Procházka Leoš:

_____________________

Předseda Mikroregionu Žatecko, p.Bc.Valenta Petr, MBA :
V Deštnici 3.12.2019

_____________________

