Zápis č. 8/2019
z jednání malého Sněmu Mikroregionu Žatecko,
konaného dne 13.12.2019 od 9.00 hod. ve Výškově

Přítomno:
Nepřítomno:

12 členů MRG (viz. prezenční listina)
5 členů MRG (omluveni: p. Hořejší J., p. Cilcová D, p.Procházka L.,
neomluveni: p.ing..Černíková D., DiS., p. Sýkora P.)

Hosté:

4 (p. Mgr. Hamousová Zdena – starostka města Žatec, otec Vilém - farnost Liběšice,
p.Kvítek Petr (býv.starosta Žiželic, 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 Sněm Mikroregionu Žatecko je usnášeníschopný.
Program:
1. Zahájení, kontrola usnesení
2. Určení ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu
4. Vystoupení hosta – p.Mgr.Z.Hamousová, starostka města Žatec
5. Vystoupení hosta - otec Vilém , farnost Liběšice (Potravinová banka)
6. Rozpočet mikroregionu Žatecko na r.2020
7. Rozpočtové opatření č.4/2019
8. Informace – VH a plenární zasedání MAS Vladař o.p.s.
9. Ples v r.2020 – (vstupenky, různé… )
10. Diskuse - náměty, příspěvky, postřehy, dotazy
11. Ukončení, závěr.

1. Zahájení
Předseda přivítal přítomné na malém Sněmu starostů MRG Žatecko a konstatoval, že Sněm je
usnášeníschopný. Prezenční 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 paní starostku Chybovou Vladimíru a pana starostu
Vápeníka Martina. Provedením zápisu byla pověřena paní Bartošová Martina.
3. Schválení programu
Předseda seznámil přítomné s programem jednání Sněmu MRG Žatecko. Program byl doplněn o bod
č.7: Rozpočtové opatření č.4/2019.
Připomínky, diskuse: -------------Hlasování: Pro 12, proti 0, zdržel se 0.
USNESENÍ č. 1/8/19: Sněm mikroregionu Žatecko schválil program jednání.
4. Vystoupení hosta – p.Mgr.Z.Hamousová, starostka města Žatec
Předseda MRG p.Petr Valenta přivítal starostku města Žatec p. Zdenu Hamousovou a předal jí slovo.
Paní starostka zhodnotila dosavadní spolupráci s naším mikroregionem. Poděkovala starostům za
podporu, hlavně za to, že se mikroregion usnesl podpořit město Žatce a zaslat návrh na krajský úřad,
ohledně financování žatecké nemocnice. Dále sdělila některé informace ohledně možností čerpat
dotace. A o spolupráci s MAS Vladař o.p.s.
Připomínky, diskuse: Valenta, Teuber, Bartošová, Chybová, Kubiska..

Sněm mikroregionu Žatecko bere na vědomí podané informace.
5. Vystoupení hosta - otec Vilém , farnost Liběšice (Potravinová banka)
Předseda přivítal otce Viléma z farnosti v Liběšicích a předal mu slovo. Otec Vilém informoval o
provozu Potravinové banky se sídlem v Liběšicích. Sdělil, že tato PB je garantem v 5 okresech. Dále
objasnil rozdíl mezi PB a potravinovou sbírkou, která probíhá 2x ročně v celé republice v obchodních
sítích (zákazníci nakupují potraviny). Zhodnotil dosavadní způsob získávání potřebných potravin.
Smyslem PB je získat potraviny, které nejvíce chybí (konzervy, těstoviny, dětské výživy, pleny apod.).
Od 1.1.2018 je povinnost PB svážet potraviny z obchodů nad 400m2 plochy (1) od výrobců a 2) od
dárců – jen garantované potraviny, ne z domácí výroby). Objasnil způsob fungování PB v centrálním
skladě v Drážďanech. Dále sdělil, že PB Liběšice v r. 2018 předala cca 152 tun potravin odběratelům, za
r. 2019 to bude zhruba 170 tun potravin. Dále proběhla diskuse ohledně dosud poskytnutých
finančních příspěvcích od obcí (4 obce MRG) a o způsobu závozu a následného předávání
potravinových výrobků potřebným sociálně slabým klientům. Sdělil, že odběratelem může být i obec,
která prozatím nepříspívá finančně do PB v pravidelných částkách, ale může si vyzkoušet tento způsob
spolupráce. S obcí bude uzavřena smlouva a následně jí zaslána faktura na částku 3.000,- Kč (vstupní
cena).
Připomínky, diskuse: Vrábíková, Valenta, Vokurková, otec Vilém, Libich, Bartošová, Vrábíková, Teuber,
Valenta, Kubiska, Vokurková…
Sněm MRG Ž. bere na vědomí podané informace.

6. Rozpočet mikroregionu Žatecko na r.2020
Předseda seznámil přítomné s návrhem rozpočtu MRG Žatecko na r.2020, který byl vyvěšen od
25.11.2019 do dnešního dne 13.12.2019 na úředních deskách MRG a členských obcí. Sdělil, že rozpočet
není vyrovnaný, na straně příjmů ve výši 335.000,- Kč a na straně výdajů 275.500,- Kč, rozpočet je
přebytkový ve výši 59.500,- Kč. Závazný ukazatel je paragraf.
Připomínky, diskuse: Vrábíková, Bartošová, Teuber.
Hlasování: Pro 12, proti 0, zdržel se 0.
USNESENÍ č. 2/8/19: Sněm mikroregionu Žatecko schválil Rozpočet na r.2020 jako přebytkový s
příjmy 335.000,- Kč, výdaji 275.500,- Kč a přebytkem 59.500,- Kč. Závazný ukazatel je paragraf.

7. Rozpočtové opatření č.4/2019.
Předseda seznámil přítomné s rozpočtovou změnou č.4/2019. Přečetl jednotlivé položky na straně
příjmů a na straně výdajů.
Připomínky, diskuse: --------------Hlasování: Pro 12, proti 0, zdržel se 0.
USNESENÍ č. 3/8/19: Sněm mikroregionu Žatecko schválil Rozpočtovou změnu č.4/2019.

8. Informace – VH a plenární zasedání MAS Vladař o.p.s.
Bartošová informovala starosty, že se zúčastnila (na základě plné moci od předsedy MRG) dne 12.12.
2019 Valné hromady MAS Vladař a ve stejný den také Pléna MAS Vladař. Seznámila s výsledkem
výroční zprávy MAS Vladař za r.2018 a zprávy auditora o hospodaření MAS za r.2018 (přebytek 211
tisíc Kč). Sdělila, že obce mohou žádat přes MAS z PRV (článek 20 – základní služby a obnova vesnic ve
venkovských oblastech). Obce mohou získat dotaci ve výši 80%. Lze zažádat např. na vybavení hasičů (2
a 3 stupeň), na úpravy v ZŠ, MŠ (jídelny, sociál. zařízení, rozšíření tříd aj.), na vnitřní úpravy KD (stoly,
židle aj.) a na veřejná prostranství v obcích, včetně herních prvků (dle § 34 Zák.č.128/2000 Sb. O obcích
– jedná se o tato veřejná prostranství: Náměstí, návsi, okolí OÚ, pošty, kostel, hřbitov, železn.stanice..)
a dalších objektů občanské vybavenosti, které jsou ve vlastnictví obce.
Dále sdělila, že na VH MAS Vladař proběhly volby orgánů MAS a to členů Správní a dozorčí rady na 3
roky, členů Rozhodovací a kontrolní komise na 3 roky a členů Výběrové komise na 1 rok. Sdělila, že byla
doplněna do Výběrové komise (místo p.Jiřího kříže z Lubence, který funkci ve VK již nechtěl vykonávat).
Za mikroeregion Žatecko jsou 2 členové: p.Kubiska Ladislav (navržen MRG a zástupce za MRG) a
Bartošová Martina (jako fyzická osoba).
Připomínky, diskuse: Kubiska
Sněm mikroregionu Žatecko bere na vědomí podané informace.

9. Ples v r.2020 – (vstupenky, různé… )
Předseda navrhl přítomným starostům, zda by nebylo vhodné upravit cenu vstupenek na ples. Bylo na
minulé VH odsouhlasena částka 500,- Kč za 1 vstupenku, ale některé obce se obávají, že za tuto cenu
vstupenky mezi své občany neprodají a také některé obce budou v nevýhodě, když zakoupí větší
množství vstupenek od obcí, které se plesu nezúčastní (a tím by uhradily značnou část cen).
Návrh: Vstupenka bude stát 200,- Kč (jako doposavad), tzn. každá obec odkoupí 10 vstupenek za
2.000,- Kč, a dále každá obec uhradí částku 3.000,- Kč na zakoupení cen. Každá obec uhradí celkem
částku 5.000,- Kč. Obcím bude zaslána faktura ne celk.částku 5.000,- Kč, ale budou zde zahrnuty 2
položky a to: 1) na 2.000,- Kč vstupenky 10 ks á 200,- Kč a za 2) na 3.000,- Kč zajištění cen na ples –
tedy služba, ne příspěvek).
Připomínky, diskuse: Vrábíková, Valenta, Teuber, Kubiska, Bartošová, Sodomka, Vokurková..
Hlasování: Pro 12, proti 0, zdržel se 0.
USNESENÍ č. 4/8/19: Sněm mikroregionu Žatecko schválil úpravu úhrady nákladů na ples od
jednotlivých obcí a to: faktura na 1 obec ve výši 5.000,-, rozepsaná na 2 položky: 1) na 2.000,- Kč
vstupenky 10 ks á 200,- Kč a za 2) na 3.000,- Kč zajištění cen na ples.

10. Diskuse, náměty, postřehy


Zveřejňování smluv o dílo (Registr smluv, Profil zadavatele…).



Žádost starosty Lipna p. Pavla Kocka, zda se může zúčastnit v r.2020 některé VH MRG.



Žádost p. Morice (dříve jednatel ČMSMO, nyní Servisní kancelář českých samospráv s.r.o.), zda
se může zúčastnit v r.2020 VH MRG, spolu se zástupcem advokátní kanceláře p.Vlčkem.

Připomínky, diskuse: Krejčík, Kubiska, Horák, Valenta, Teuber, Bartošová, Chybová, Vokurková …
Sněm mikroregionu Žatecko bere na vědomí podané informace.
11. Ukončení, závěr
Předseda p.Valenta Petr poděkoval přítomným za účast na dnešním Sněmu MRG Žatecko. Popřál
kolegům do nového roku hodně zdraví a úspěchů v práci a pohodu doma. Předal jim spolu s
místopředsedy MRG malý dárek za mikroregion. Příští VH bude 31.1.2020 v Čeradicích.
Jednání bylo ukončeno ve 12,10 hod.
Zapsala: Bartošová M. ______________
Ověřovatelé zápisu :

p.Chybová Vladimíra:

_____________________

p.Vápeník Martin:

_____________________

Předseda Mikroregionu Žatecko, p.Bc.Valenta Petr, MBA :

V Deštnici dne 16.12.2019

_____________________

