ZÁPIS
ze 184. zasedání Rady starostů Regionu Podluží
dne 7. 6. 2018 ve Starém Poddvorově
Přítomni:
 Mgr. Vojtěch Pospíšil
 Mgr. Josef Osička
 Ing. Eva Rajchmanová
 JUDr. Anna Bradávková
 Mgr. Renáta Priesterrathová
 Ing. Jaroslav Kreml
 Ing. Jan Vlašic
 Zdeněk Brhel
 Ing. Ivo Padalík
 Ing. Zdeněk Tesařík
 Ing. Petra Křivánková, Ph.D.

Josefov – předseda a starosta
Moravský Žižkov – místopředseda a starosta
Dolní Bojanovice – starostka
Kostice – starostka
Ladná – starostka
Lužice – starosta
Mikulčice – starosta
Nový Poddvorov – starosta
Starý Poddvorov – starosta
Tvrdonice – starosta
odborný garant

Omluveni:
 Bc. Jana Filipovičová
 Mgr. Ladislav Straka
 Ing. Lubomír Zahradník
 Mgr. Hana Zoubková
 Ing. Josef Smetana

Hrušky – starostka
Lanžhot – starosta
Prušánky – starosta
Týnec – starostka
technicko-administrativní pracovník

Zapisovatel:
 Denisa Spevárová

manažerka Regionu Podluží

Program:
1. Zahájení
2. Kontrola plnění usnesení
3. Organizační záležitosti
- Členská schůze
- Kalendář RP
- Čaj RP
4. Různé
- Aktuálně z OBCEPRO
- Prezentace – Rema systém, a.s. – nakládání s odpady
5. Diskuse
6. Závěr

Bod programu č. 1 – Zahájení
Starosta obce, Ing. Ivo Padalík, přivítal všechny přítomné a předal slovo předsedovi Regionu
Podluží, Mgr. Vojtěchu Pospíšilovi, který seznámil všechny s programem zasedání. Hlasování bude
uváděno v pořadí: pro-proti-zdržel se.
Usnesení č. 1/184
Rada starostů schvaluje program zasedání Rady starostů Regionu Podluží.
H: 8-0-0
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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. 2/184
Rada starostů bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání.
H: 8-0-0

Bod programu č. 3 – Organizační záležitosti –(Členská schůze, Kalendář
RP, Čaj RP)
Na jednání se dostavil Ing. Zdeněk Tesařík a Ing. Jan Vlašic.
Předseda svazku připomněl přítomným, že dne 31. 5. 2018 proběhlo v Moravském Žižkově
34. zasedání Členské schůze, při kterém byl z programu stažen bod plánované změny stanov RP,
neboť toto nebylo ještě schváleno ve všech zastupitelstvech členských obcí. Termín mimořádné
Členské schůze byl stanoven na čtvrtek 28. 6. 2018 v Lužicích, kde bude tento bod schválen.
Usnesení č. 3a/184
Rada starostů bere na vědomí záležitosti týkající se 35. mimořádného zasedání Členské schůze.
H: 10-0-0
Manažerka informovala starosty, že již konzultovala s Tiskárnou Lelka z Dolních Bojanovic
možnost zadání výroby stolního kalendáře RP pro rok 2019. Sdělila, že pokud nedojde k navýšení
grafických úprav, zůstane cena stejná jako v minulém roce, což bylo 35,70 Kč včetně DPH. Dále
požádala přítomné, aby do konce měsíce července zaslali podklady pro výrobu kalendáře – tj. 5ks
fotografií a plánované obecní akce, které chtějí v kalendáři uveřejnit. Předseda svazku pověřil
manažerku, aby zajistila 2-3 grafické návrhy od firmy Lelka Dolní Bojanovice, ze kterých bude
na příštím zasedání vybrán ten nejvhodnější.
Usnesení č. 3b/184
Rada starostů bere na vědomí informace o zadání výroby stolního kalendáře pro rok 2019.
H: 10-0-0
Ing. Petra Křivánková, Ph.D. informovala přítomné, že pro letošní čaj RP jsou již z minulého roku
připraveny krabičky a stačí se tedy dohodnout na náplni a počtu čajů pro jednotlivé obce. Z diskuse
vyplynulo, že plnění 9 sáčků ovocného + 9 sáčků bylinkového čaje všem vyhovuje a zůstává tedy
i pro tento rok. Každá obec nahlásí počet objednávaných krabiček co nejdříve. Ing. Křivánková dále
informovala, že do příštího zasedání Ing. Josef Smetana nechá zpracovat kalkulaci ceny pro tento
rok. Vzhledem k předtištěným krabičkám se předpokládá, že cena čaje bude mírně nižší.
Usnesení č. 3c/184
Rada starostů bere na vědomí informace o zadání výroby čaje Regionu Podluží.
H: 10-0-0

Bod programu č. 4 – Různé (Aktuálně z OBCEPRO)
Ing. Křivánková informovala starosty o stavu rozpracovanosti projektu OBCEPRO v jednotlivých
obcích. Dále sdělila, že pro plánované výjezdní zasedání bylo zrušeno původní ubytování a bude
třeba najít náhradní. Sama v této věci již jedná, starosty bude informovat. Také konkrétní rozpis
programu bude všem účastníkům včas rozeslán.
Usnesení č. 4/184
Rada starostů bere na vědomí informace k projektu OBCEPRO.
H:10-0-0
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Následovala prezentace firmy Rema Systém. Jejich zástupce informoval starosty o možnostech
nakládání s odpady prostřednictvím firmy Rema systém, a.s.

Bod programu č. 5 – Diskuse
Starostka Mgr. Renáta Priesterrathová – Pošta Partner.
Předseda Pospíšil – volební systémy v ČR; matriční úřady – vláda plánovala zrušit matriční úřady
v mnohých obcích, k tomuto nakonec nedojde po dohodě mezi vládou a organizacemi, které
zastupují samosprávu, mj. SMO ČR, SMSČR, avšak matriční úřady si budou obce hradit převážně
ze svých rozpočtů; novela zákona o vodách, povinnost občanů prokázat nakládání s odpadní vodou
i zpětně od r. 2021.
Předseda Pospíšil – Setkání mužáckých sborů na Podluží v Josefově 19. 5. 2018 a Dětský verbíř
Podluží v Lužicích 20. 5. 2018.
Starosta Ing. Zdeněk Tesařík – rušení nočního klidu.
Ing. Křivánková – pozvánka na Národní konferenci Venkov – Strážnice 19. - 21. 9. 2018.
Usnesení č. 5/184
Rada starostů bere na vědomí informace z bodu diskuse.
H:10-0-0

Bod programu č. 6 – Závěr
Předseda svazku Region Podluží, Mgr. Vojtěch Pospíšil, poděkoval domácímu panu starostovi
Ing. Ivo Padalíkovi za poskytnutí zázemí a občerstvení a všem přítomným za účast.
Příští zasedání rady starostů se uskuteční v úterý 3. července 2018 v Novém Poddvorově, v 9.00
hodin.
Zapsala: Denisa Spevárová, manažerka svazku obcí
V Lanžhotě, dne 8. 5. 2018

Předseda: Mgr. Vojtěch Pospíšil

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

Místopředseda: Mgr. Josef Osička

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