ZÁPIS
ze 183. zasedání Rady starostů Regionu Podluží
dne 3. 5. 2018 v Kosticích

Přítomni:
 Mgr. Vojtěch Pospíšil
 Mgr. Josef Osička
 Bc. Jana Filipovičová
 JUDr. Anna Bradávková
 Mgr. Renáta Priesterrathová
 Mgr. Ladislav Straka
 Ing. Jaroslav Kreml
 Zdeněk Brhel
 Ing. Zdeněk Tesařík
 Mgr. Hana Zoubková
 Ing. Josef Smetana
 Ing. Petra Křivánková, Ph.D.
 Mgr. Kateřina Pospíšilová

Josefov – předseda a starosta
Moravský Žižkov – místopředseda a starosta
Hrušky – starostka
Kostice – starostka
Ladná – starostka
Lanžhot – starosta
Lužice – starosta
Nový Poddvorov – starosta
Tvrdonice – starosta
Týnec – starostka
technicko-administrativní pracovník
MAS
MAS

Omluveni:
 Ing. Eva Rajchmanová
 Ing. Jan Vlašic
 Ing. Lubomír Zahradník
 Ing. Ivo Padalík

Dolní Bojanovice – starostka
Mikulčice – starosta
Prušánky – starosta
Starý Poddvorov – starosta

Zapisovatel:
 Denisa Spevárová

manažerka Regionu Podluží

Program:

1. Zahájení
2. Kontrola plnění usnesení
3. Organizační záležitosti
- Členská schůze
- Projednání účetní závěrky DSO Regionu Podluží za rok 2017
- Cyklovýlet
4. Různé
- Aktuálně z OBCEPRO
- GDPR
- Přezkum hospodaření za rok 2017
5. Diskuse
6. Závěr
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Bod programu č. 1 – Zahájení
Starostka obce, JUDr. Anna Bradávková přivítala všechny přítomné a předala slovo předsedovi
svazku Region Podluží, Mgr. Vojtěchu Pospíšilovi, který seznámil všechny s programem zasedání.
Hlasování bude uváděno v pořadí: pro-proti-zdržel se.
Usnesení č. 1/183
Rada starostů schvaluje program zasedání Rady starostů Regionu Podluží.
H: 10-0-0

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 nevyplývají žádné.
Usnesení č. 2/183
Rada starostů bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání.
H: 10-0-0

Bod programu č. 3 – Organizační záležitosti – (Členská schůze,
Projednání účetní závěrky DSO RP za rok 2017, Cyklovýlet)
Předseda svazku připomněl blížící se zasedání Členské schůze, které se bude konat 31. 5. 2018
v Moravském Žižkově od 18.00 hodin. Přečetl přítomným navržené body programu a znovu
zdůraznil, že pro schválení bodu č. 7. Změna stanov je třeba, aby toto bylo schváleno zastupitelstvy
všech členských obcí. K navrženému programu neměl nikdo z přítomných doplnění ani dotazy.
Usnesení č. 3a/183
Rada starostů bere na vědomí záležitosti týkající se 34. zasedání Členské schůze.
H: 10-0-0
Ing. Josef Smetana přednesl přítomným informace k projednání účetní závěrky DSO Regionu
Podluží za rok 2017. Podklady byly předem rozeslány všem k prostudování. Uvedl, že auditor
neshledal v hospodaření žádné nedostatky a vyzval přítomné k dotazování k této problematice.
Nikdo z přítomných nevznesl dotaz a předseda tedy vyzval k hlasování.
Usnesení č. 3b/183
Rada starostů schvaluje účetní závěrku DSO Regionu Podluží za rok 2017
H: 10-0-0
Předseda svazku informoval přítomné, že letošního cyklovýletu se celkem zúčastnilo 113 cyklistů
a všichni si tuto akci velmi pochvalovali. Poděkoval starostovi Ing. Jaroslavu Kremlovi
a místostarostovi Janu Noskovi za výběr a přípravu trasy. Také poděkoval obcím Starý Poddvorov,
Dolní Bojanovice a Mutěnice za zázemí a pohoštění. Poděkoval rovněž všem sponzorům – firmám
Switelsky stavební s.r.o. Hodonín, Megawaste Hodonín a DRFG Brno. Znovu zhodnotil cyklovýlet
jako velmi povedený až na malý problém s pohoštěním v cíli výletu, kdy účastníci museli dlouho
čekat na doplnění jídel na rautu. Starostové se shodli, že pro příští ročníky bude závěrečné
pohoštění řešeno nikoli rautem ale jednotlivými porcemi pro každého účastníka.
Usnesení č. 3c/183
Rada starostů bere na vědomí informace o průběhu akce Cyklovýlet „Otvírání jara na Podluží
a Hodonínsku.“
H: 10-0-0
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Bod programu č. 4 – Různé (Aktuálně z OBCEPRO, GDPR, Přezkum
hospodaření)
Předseda svazku představil přítomným starostům Mgr. Kateřinu Pospíšilovou, která pracuje pro
svazek na ¼ úvazku v projektu OBCE PRO a předal slovo Ing. Petře Křivánkové, Ph.D.
Tato přednesla stav rozpracovanosti dokumentů jednotlivých obcí, vysvětlila stav a požádala
o případné dotazy. Dále sdělila, že dotazníková šetření v obcích jsou úspěšná a že 30. 4. 2018 byla
odevzdána první zpráva o realizaci. Požádala starosty o vstřícnější spolupráci při zjišťování
potřebných informací. Dále sdělila, že pro školení, které proběhne v termínu 26. 6. - 27. 6. 2018
je zapotřebí vybrat místo konání a nabídla přítomným 3 možnosti. Po diskusi a hlasování bylo pro
tento účel vybráno město Štramberk. Ing. Křivánková na příštím zasedání přednese konkrétní
informace týkající se ubytování a programu školení.
Usnesení č. 4a/183
Rada starostů bere na vědomí informace k projektu OBCEPRO.
H:10-0-0
Předseda svazku informoval přítomné o nabídce pana, Mgr. Pavla Jurečky, PORADÍME VÁM s.r.o.
Dolní Bojanovice na provedení analýzy GDPR pro Region Podluží. Cena za provedení činí 3.000,Kč bez DPH. Nikdo z přítomných neměl dotazy, předseda tedy vyzval k hlasování.
Usnesení č. 4b/183
Rada starostů schvaluje cenovou nabídku PORADÍME VÁM s.r.o., Lipová 874, 696 17 Dolní
Bojanovice na provedení analýzy GDPR.
H:10-0-0
Ing. Smetana v souvislosti s činností revizní komise ještě jednou informoval přítomné,
že přezkoumání hospodaření proběhlo bez problémů a auditor neshledal v hospodaření žádné
nedostatky. Závěrečný účet bude schvalován na příštím zasedání Členské schůze. Dále připomněl,
že dle znění stanov je třeba změnit členy revizní komise pro následující období. Předseda svazku
vyzval přítomné k přihlášení a po diskusi bylo navrženo: předsedkyně - starostka Mgr. Renáta
Priesterrathová, členové – starostové Ing. Jaroslav Kreml a Mgr. Ladislav Straka. Tento návrh
složení revizní komise bude také schvalován na příštím zasedání Členské schůze.
Usnesení č. 4c/183
Rada starostů schvaluje návrh složení revizní komise: předsedkyně – Mgr. Renáta Priesterrathová,
členové – Ing. Jaroslav Kreml a Mgr. Ladislav Straka.
H:10-0-0

Bod programu č. 5 – Diskuse
Předseda svazku Pospíšil – změna zákona o podpoře sportu, silnice I55, střet zájmů, práce úředníků
na odborech měst, Dětský verbíř Podluží.
Starosta Kreml – rušení odborů a nekvalitní výkonnost úřadů ORP, zvážení zřízení výkonné placené
funkce ve vedení svazku obcí Region Podluží do budoucna, setkávání představitelů (ředitelů) ZŠ
všech členských obcí.
Starostka Straka – financování sportovních spolků.
Starosta Kreml – pozvánka „Na kole dětem.“
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Manažerka Spevárová informovala o závadách na WC na rozhledně. Starosta Zdeněk Brhel nabídl,
že toto prověří osobně a bude o výsledcích informovat.
Usnesení č. 5/183
Rada starostů bere na vědomí informace z bodu diskuse.
H:10-0-0

Bod programu č. 6 – Závěr
Předseda svazku obcí Region Podluží, Mgr. Vojtěch Pospíšil, poděkoval domácí paní starostce
JUDr. Anně Bradávkové za poskytnutí zázemí a občerstvení a všem přítomným za účast.
Příští zasedání rady starostů se uskuteční ve čtvrtek 7. června 2018 v Starém Podddvorově v 9.00
hodin.
Zapsala: Denisa Spevárová, manažerka svazku obcí
V Lanžhotě, dne 9. 5. 2018

Předseda: Mgr. Vojtěch Pospíšil

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

Místopředseda: Mgr. Josef Osička

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