ZÁPIS
ze 181. zasedání Rady starostů Regionu Podluží
dne 6. 3. 2018 v Ladné

Přítomni:
 Mgr. Vojtěch Pospíšil
 Mgr. Josef Osička
 Bc. Jana Filipovičová
 JUDr. Anna Bradávková
 Mgr. Renáta Priesterrathová
 Ing. Jan Vlašic
 Ing. Lubomír Zahradník
 Ing. Ivo Padalík
 Milan Trecha
 Ing. Josef Smetana
 Ing. Petra Křivánková, Ph.D.

Josefov – předseda a starosta
Moravský Žižkov – místopředseda a starosta
Hrušky – starostka
Kostice – starostka
Ladná – starostka
Mikulčice – starosta
Prušánky – starosta
Starý Poddvorov – starosta
Tvrdonice – místostarosta
technicko-administrativní pracovník
odborný garant

Omluveni:






Ing. Eva Rajchmanová
Mgr. Ladislav Straka
Ing. Jaroslav Kreml
Zdeněk Brhel
Ing. Ivo Padalík

Zapisovatel:
 Denisa Spevárová

Dolní Bojanovice – starostka
Lanžhot – starosta
Lužice – starosta
Nový Poddvorov – starosta
Starý Poddvorov – starosta
manažerka Regionu Podluží

Program:

1. Zahájení
2. Kontrola plnění usnesení
3. Organizační záležitosti
- Ples RP
- Členská schůze – termín konání
4. Různé
- Aktuálně z OBCEPRO
- Dotace JMK
- Společné pojištění
- Cyklovýlet
5. Diskuse
6. Závěr
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Bod programu č. 1 – Zahájení
Starostka obce, Mgr. Renáta Priesterrathová, přivítala přítomné a předala slovo předsedovi svazku
obcí, Mgr. Vojtěchu Pospíšilovi. Předseda svazku následně seznámil všechny přítomné
s programem zasedání. Hlasování bude uváděno v pořadí: pro-proti-zdržel se.
Usnesení č. 1/181
Rada starostů schvaluje program zasedání Rady starostů Regionu Podluží.
H: 9-0-0

Bod programu č. 2 – Kontrola plnění usnesení
Manažerka svazku, Denisa Spevárová, seznámila přítomné s kontrolou plnění usnesení z minulého
zasedání, kdy úkoly k dnešnímu jednání vyplývají následující: Usnesení č. 3a/180 Záležitosti plesu
RP.
Usnesení č. 2/181
Rada starostů bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání.
H: 9-0-0

Bod programu č. 3 – Organizační záležitosti –(Ples RP, Členská schůze –
termín konání)
Předseda svazku znovu poděkoval paní starostce a pracovníkům obce Ladná za výbornou realizaci
plesu Regionu Podluží, který se konal 26. 1. 2018. Starostka Mgr. Renáta Priesterrathová vyjádřila
nespokojenost kvůli vysokému odřeknutí lístků zadaných předem obcemi. Sdělila, že bývalo
zvykem, že každá členská obec zakoupí minimálně 10ks vstupenek i v případě, že se nebude
účastnit. Toto zpětné vracení zkomplikovalo především prodej ostatních vstupenek veřejnosti.
Předseda svazku sdělil, že toto je třeba do budoucna znovu ošetřit a zároveň s tím také finanční
příspěvky jednotlivých obcí do tomboly. Starostka Priesterrathová navrhla, aby v příštím roce byly
tyto částky přičteny všem členským obcím do příspěvků. Předseda svazku s tímto souhlasil a navrhl
tedy pro příští rok navýšit příspěvek každé obce o 2.200,- Kč (1.000,- Kč tombola + 1.200,- Kč
10ks vstupenek na ples Regionu Podluží). S tímto návrhem souhlasili všichni přítomní.
Poté manažerka seznámila přítomné s kalkulací plesu za rok 2018. Informovala, že náklady byly
103.545,- Kč a příjmy 131.950,- Kč, zisk byl tedy ve výši 28.405,- Kč a požádala starosty
o informaci, která z obcí by příští rok mohla být pořadatelem plesu. Z minulého zasedání Rady
starostů vyplynulo, že zájem by měly obce Lužice, Moravský Žižkov a Dolní Bojanovice. Starosta
Mgr. Josef Osička sdělil, že plánovaný termín oprav jejich Kulturního domu stále není znám a ples
by tedy raději měl být v jiných obcích. Vzhledem k nepřítomnosti zástupce z Lužic a Dolních
Bojanovic, bude termín a místo plesu stanoven na příštím zasedání Rady starostů. Starostka
Priesterrathová ještě požádala přítomné o zvážení, zda cena za grafický návrh vstupenky na ples
a také za tisk není příliš vysoká. Dle jejího názoru by vstupenka mohla být mnohem menší
a jednodušší, neboť ji stejně ihned po vstupu každý odloží. Předseda svazku dále informoval,
že zisk z plesu byl v poměrně slušné výši a navrhl část těchto peněz darovat na provoz půjčovny
krojů ve Starém Poddvorově, kterou využívají všechny členské obce. Uvedl, že půjčovné sice
pokryje náklady na čištění a přípravu krojů, ale nedochází k obnově a nákupu nových poptávaných
součástí. Pořízení kroje je pro rodinu velmi nákladné a půjčovna je poměrně vytížená. Navrhl tedy
pořídit pro půjčovnu součásti krojů ve výši 15.000,- Kč. Potřebné chybějící konkrétní součásti
ke krojům si vybere sám provozovatel.
Usnesení č. 3a/181
Rada starostů schvaluje navýšení příspěvků členských obcí od roku 2019, pro ples Regionu
Podluží, a to ve výši 2.200,- Kč.
H: 9-0-0
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Usnesení č. 3b/181
Rada starostů schvaluje pořízení nových součástí krojů částku ve výši 15.000,- Kč pro půjčovnu
krojů v obci Starý Poddvorov.
H: 9-0-0
Dále předseda svazku připomněl, že je nutno stanovit termín a místo konání Členské schůze. Zájem
o pořádání projevil místopředseda svazku, Členská schůze se tedy bude konat v Moravském
Žižkově. Termín konání byl stanoven na 31. 5. 2018 v 18.00 hodin. Předseda také upozornil,
že do konání Členské schůze, musí být navržené znění nových stanov schváleno zastupitelstvy.
Usnesení č. 3c/181
Rada starostů schvaluje termín a místo konání Členské schůze, který byl stanoven na 31. 5. 2018
v Moravském Žižkově.
H: 9-0-0
Předseda svazku dále požádal přítomné o schválení novace smlouvy s Českou spořitelnou o běžném
účtu, která byla všem starostům rozeslána předem k prostudování. Jedná se o bankou navrženou
novaci původní smlouvy o BÚ. Jelikož banka přistoupila ke kroku zveřejňování všech smluv
u klientů, aby předešla riziku zpětného zneplatnění smlouvy při případném překročení částky 50 tis.
nákladů za 5 let. Proto banka připravila tuto novaci smlouvy a zaslala nám ji ke kontrole.
Navrženou smlouvu kontroloval Mgr. Jurečka a neshledal žádné závady. Předseda svazku poté
vyzval k hlasování.
Usnesení č. 3d/181
Rada starostů schvaluje novaci smlouvy o běžném účtu s Českou spořitelnou v předloženém znění.
H: 9-0-0

Bod programu č. 4 – Různé (Aktuálně z OBCEPRO, Dotace JMK,
Společné pojištění, Cyklovýlet)
Předseda svazku požádal Ing. Petru Křivánkovou o aktuální informace o probíhajícím projektu
„Podluží plánuje společně“ v rámci programu OBCEPRO a předal jí slovo. Ing. Křivánková
informovala o stavu a realizaci ve všech členských obcích a poté představila schválený rozpočet
projektu. Dále informovala, že bude dobré vyčerpat zatím neproplacené mzdové náklady za měsíc
říjen. Navrhla tyto rezervy uplatnit pro pomocné brigádníky, kteří jí často pomáhají
se zpracováváním dotazníků do elektronické podoby. S tímto všichni přítomní souhlasili. Dále
Ing. Křivánková požádala přítomné starosty, aby sami navrhli do příštího zasedání termín a místo
konání team-buildingu v rámci projektu. Dále upozornila na možnost spojit tuto akci
s Mikroregionem Hodonínsko, který má tuto akci zajištěnou v Boskovicích v termínu 28. - 29. 5.
2018. Navrhla, že sama do příštího zasedání zjistí konkrétní možnosti a bude starosty informovat.
Usnesení č. 4a/181
Rada starostů bere na vědomí informace k projektu „Podluží plánuje společně“
H: 9-0-0
Z jednání se omluvil Ing. Lubomír Zahradník.
Předseda svazku dále sdělil přítomným, že v zákonných termínech bylo manažerkou
a Ing. Smetanou požádáno u JMK o dotace a) na dětské přehlídky Regionu Podluží a b) na studii
cyklostezek na Podluží. O úspěšnosti těchto žádostí budou starostové informováni.
Usnesení č. 4b/181
Rada starostů bere na vědomí informace o žádostech o dotace u JMK
H:8-0-0
3

Dále předseda svazku promluvil znovu o možnosti společného pojištění členských obcí Regionu
Podluží. Připomněl, že je třeba firmě EUROVALLEY s.r.o. zaslat podklady pro přípravu návrhu.
Starostové upozornili, že vytvoření této sestavy je pro jejich účetní poměrně složité. Předseda
svazku tedy požádal manažerku a rozeslání již hotové sestavy z obce Dolní Bojanovice všem
starostům k nápomoci při sestavování jejich údajů. Starostka JUDr. Anna Bradávková sdělila,
že Obec Kostice nebude mít zájem o společné pojištění obcí, dle jejího názoru není výhodné.
Usnesení č. 4c/181
Rada starostů bere na vědomí informace k možnému společnému pojištění všech členských obcí
Regionu Podluží.
H:8-0-0
Předseda svazku také informoval přítomné, že již probíhají přípravy cyklovýletu, který se bude
společně s Mikroregionem Hodonínsko konat 27. 4. 2018. Sdělil, že oslovil sponzory. Firma
Swietelsky stavební s.r.o. Hodonín již sponzoring v obvyklé výši potvrdila, firma Megawaste, spol.
s r.o. Hodonín, se prozatím nevyjádřila. Dále uvedl, že je třeba již vše potřebné zajistit,
vč. pozvánek a na příštím zasedání Rady starostů budou předneseny kompletní informace, o toto
se postarají manažerky svazků obcí.
Usnesení č. 4d/181
Rada starostů bere na vědomí informace o plánované akci cyklovýlet „Otvírání jara.“
H:8-0-0

Bod programu č. 5 – Diskuse
Předseda svazku poděkoval městu Lanžhot za pořádání dalšího úspěšného ročníku mezi-obecního
turnaje v kuželkách, který proběhl ve dnech 20. - 21. 2. 2018 a 27. 2. 2018. Poděkoval i všem
účastníkům a zhodnotil akci jako velmi vydařenou.
Starostka Priesterrathová – defibrilátor, záchranný systém
Předseda svazku – SMOČR – informace z legislativní komise
Starostka Bradávková – Pošta Partner
Starostka Priesterrathová – větrolamy, eroze
Usnesení č. 5/181
Rada starostů bere na vědomí informace z bodu diskuse.

H:8-0-0

Bod programu č. 6 – Závěr
Předseda svazku Region Podluží, Mgr. Vojtěch Pospíšil, poděkoval domácí paní starostce
Mgr. Renátě Priesterrathové za poskytnutí zázemí a občerstvení a všem přítomným za účast.
Příští zasedání Rady starostů se uskuteční ve čtvrtek 12. dubna 2018 ve Tvrdonicích, v 9.00
hodin.
Zapsala: Denisa Spevárová, manažerka svazku obcí
V Lanžhotě, dne 9. 3. 2018
Předseda: Mgr. Vojtěch Pospíšil

....................................................

Místopředseda: Mgr. Josef Osička

....................................................
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