ZÁPIS
z 40. zasedání Členské schůze Regionu Podluží
dne 4. 12. 2018 v Prušánkách

Přítomni:
 Mgr. Vojtěch Pospíšil
 Mgr. Josef Osička
 Ing. Eva Rajchmanová
 Bc. Jana Filipovičová
 Mgr. Libor Balga
 Mgr. Renáta Priesterrathová
 Mgr. Tomáš Klásek
 Marta Otáhalová
 Zdeněk Brhel
 Ing. Lubomír Zahradník
 Ing. Ivo Padalík
 Mgr. Hana Zoubková
 Ing. Josef Smetana
 Ing. Petra Křivánková, Ph.D.

Josefov – předseda a starosta
Moravský Žižkov – místopředseda a starosta
Dolní Bojanovice – starostka
Hrušky – starostka
Kostice – starosta
Ladná – starostka
Lužice – starosta
Mikulčice – starostka
Nový Poddvorov – starosta
Prušánky – starosta
Starý Poddvorov – starosta
Týnec – starostka
tech-ekonomický pracovník
odborný garant

Omluveni:



Mgr. Ladislav Straka
Ing. Zdeněk Tesařík

Zapisovatel:
 Denisa Spevárová

Lanžhot – starosta
Tvrdonice – starosta

manažerka Regionu Podluží

Program:

1. Zahájení
2. Kontrola plnění usnesení
3. Zpráva o činnosti za období leden-listopad 2018
4. Rozpočtové opatření č. II/2018
5. Volba statutárních zástupců svazku obcí
6. Volba členů revizní komise
7. Rozpočet na rok 2019
8. Projednání smluv (výpůjčka kiosku p. Pajpach, RTVJ)
9. Různé
10. Diskuse
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Bod programu č. 1 – Zahájení
Starosta obce, Ing. Lubomír Zahradník, přivítal všechny přítomné a předal slovo předsedovi svazku
obcí Region Podluží, Mgr. Vojtěchu Pospíšilovi, který seznámil všechny s programem zasedání.
Hlasování bude uváděno v pořadí: pro-proti-zdržel se.
Usnesení č. 1/40
Členská schůze schvaluje program zasedání Členské schůze Regionu Podluží.
H: 11-0-0

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: Usnesení č. 3c/39 Volba orgánů svazku.
Usnesení č. 2/40
Členská schůze bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání.
H: 11-0-0
Na jednání se dostavila starostka Bc. Jana Filipovičová a dočasně se z něj omluvil starosta
Ing. Lubomír Zahradník.

Bod programu č. 3 – Zpráva o činnosti za období leden-listopad 2018
Manažerka Spevárová představila všem obsah Zprávy o činnosti za období leden-listopad 2018.
Zpráva byla všem starostům rozeslána předem k prostudování. Předseda svazku požádal manažerku
o doplnění akce Pochod slováckými vinohrady, která probíhá pod záštitou Regionu Podluží
a proběhla 6. 10. 2018. Po tomto doplnění, vyzval přítomné k hlasování.
Usnesení č. 3/40
Členská schůze bere na vědomí Zprávu o činnosti za období leden-listopad 2018.
H: 11-0-0

Bod programu č. 4 – Rozpočtové opatření č. II/2018
Ing. Josef Smetana seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č. II/2018. Vysvětlil jednotlivé
položky a dotázal se starostů na připomínky či dotazy. Předseda svazku upozornil Ing. Smetanu,
aby v následujících obdobích pohlídal termíny plateb za odvody sociálního a zdravotního pojištění,
aby případně nedocházelo k vyčíslení penále za pozdní platby. Ostatní přítomní neměli připomínky,
předseda tedy vyzval k hlasování.
Usnesení č. 4/40
Členská schůze schvaluje rozpočtové opatření č. II/2018.
H: 11-0-0
Předseda svazku navrhl přítomným projednat kvůli dočasné nepřítomnosti starosty Zahradníka
nejdříve body následující a bod č. 5 projednat až se dostaví. S tímto všichni přítomní jednomyslně
souhlasili.
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Bod programu č. 6 – Volba členů revizní komise
Předseda svazku informoval starosty, že vzhledem ke změnám vycházejících z voleb do obecních
zastupitelstev, bude nutno zvolit nového člena revizní komise. Dotázal se Mgr. Pavla Jurečky, zda
nebude dle stanov v rozporu, pokud na dnešním zasedání bude zvolena znovu celá revizní komise,
nikoli jen jeden člen. Dle jeho názoru bude vhodnější, pokud bude mít celá revizní komise stejně
dlouhé funkční období. Mgr. Jurečka sdělil, že tato verze je možná. Předseda svazku poté vyzval
přítomné ke sdělení návrhů předsedy a členů revizní komise. Navrženi byli: předsedkyně
Mgr. Renáta Priesterrathová, členové Mgr. Ladislav Straka a Mgr. Tomáš Klásek. K další volbě celé
revizní komise dojde v červnu 2020.
Usnesení č. 6/40
Členská schůze volí členy revizní komise ve složení: předsedkyně Mgr. Renáta Priesterrathová,
členové Mgr. Ladislav Straka a Mgr. Tomáš Klásek.
H: 10-0-1 (Klásek)

Bod programu č. 7 – Rozpočet na rok 2019
Ing. Smetana seznámil přítomné s návrhem rozpočtu na rok 2019 a vysvětlil jednotlivé položky.
Návrh rozpočtu byl předem starostům rozeslán. Návrh rozpočtu byl rozeslán ve stanoveném
termínu a vyvěšen na úředních deskách členských obcí. Celkové rozpočtové příjmy činí 2.398.100,Kč, rozpočtové výdaje činí 1.998.300,- Kč. Financování rozpočtu je ve výši -399.800,- Kč. Dotázal
se přítomných, zda má někdo k navrženému rozpočtu připomínku či dotaz. Nikdo připomínku ani
dotaz nevznesl. Jelikož nikdo nevznesl žádné připomínky ani dotazy, předseda svazku vyzval
přítomné k hlasování o návrhu rozpočtu na rok 2019.
Usnesení č. 7/40
Členská schůze schvaluje rozpočet na rok 2019, při rozpočtových příjmech ve výši 2.398.100,-Kč,
a rozpočtových výdajích ve výši 1.998.300,-Kč. Financování ve výši -399.800,-Kč.
H: 11-0-0

Bod programu č. 8 – Projednání smluv (výpůjčka kiosku, RTVJ)
Předseda svazku informoval přítomné, že p. Ilčík, který projevil zájem o pronájem kiosku
u rozhledny, i přes snahu manažerky přestal komunikovat ale současný provozovatel p. Pajpach
má zájem o výpůjčku i v následujícím roce. Návrh smlouvy je ve stejném znění jako
v předcházejících obdobích a opět je sjednána na dobu určitou a to konce roku 2019.
Usnesení č. 8a/40
Členská schůze schvaluje smlouvu o výpůjčce kiosku u rozhledny v Novém Poddvorově s panem
P. Pajpachem, Trávníky 263/3 Kostice; v předloženém znění.
H: 11-0-0
Předseda svazku dále přítomné informoval, že návrh smlouvy o spolupráci zaslal také p. Samson,
RTVJ s.r.o., Tvrdonice, která zpracovává reportáže z akcí Regionu Podluží. Cena reportáží byla sice
mírně navýšena ale s prací p. Samsona je Region Podluží dlouhodobě spokojen a především
se jedná o korektní jednání. Doporučil tedy přítomným smlouvu schválit, pokud nikdo neměl
námitky. Smlouva se sjednává na dobu neurčitou.
Usnesení č. 8b/40
Členská schůze schvaluje smlouvu o zpracovávání reportáží Regionu Podluží pro rok 2019
s firmou RTVJ s.r.o. Tvrdonice, zastoupenou p. Samsonem; v předloženém znění.
H: 11-0-0
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Bod programu č. 9 – Různé
Ing. Smetana upozornil, že je zapotřebí schválit zmocnění předsedy k provádění rozpočtových
opatření a závěrečných úprav rozpočtu. K tomuto návrhu nevznesl nikdo žádné dotazy a přešlo
se k hlasování.
Usnesení č. 9a/40
Členská schůze zmocňuje předsedu DSO Region Podluží provádět a schvalovat rozpočtová
opatření do konce roku 2018 v plném rozsahu.
H: 11-0-0
Manažerka Spevárová představila přítomným návrh smlouvy o zajištění hudební produkce zaslaný
DH Zlaťulkou v zastoupení panem Ondriskou. DH Zlaťulka zajišťuje hudební produkci na plese
Regionu Podluží již několikátý rok. Smlouva je navržena ve stejném znění, pouze cena za produkci
byla navýšena o 3.000,- Kč, jak pan Ondriska avizoval již v minulém roce. Předseda svazku dále
připomněl, že dle připomínek starostů po minulém plese bude vhodné změnit způsob vytváření
vstupenky. Bylo dohodnuto, že o návrh plakátu i pozvánky bude opět požádána paní Jandáková,
nicméně rozměry vstupenky budou výrazně menší a tyto budou vytištěny manažerkou a poté
rozvezeny jednotlivým obcím dle objednaného počtu. Cena vstupenky zůstává ve výši 120,- Kč.
Dále předseda připomněl novým i stávajícím starostům, že každá obec přispívá do tomboly 10ks
cen, z nichž jedna musí být alespoň ve výši 3.000,- Kč.
Usnesení č. 9b/40
Členská schůze bere na vědomí informace k plesu Regionu Podluží a dále schvaluje smlouvu
o zajištění hudební produkce s DH Zlaťulka.
H: 11-0-0
Na jednání se vrátil starosta Zahradník.
Ing. Smetana informoval přítomné, že na rozhledně byl firmou NEOS v.o.s. vyměněn rozvaděč
a také antény a v nejbližších dnech bude nainstalován kamerový systém. Starosta Zahradník
se dotázal na stav ve věci záchranných sítí. Ing. Smetana odpověděl, že toto je zatím ve stadiu
jednání a o věci bude informovat. Předseda svazku dodal, že lepší než kovová konstrukce
záchranných sítí, která výrazně změní vzhled celé rozhledny, by bylo lépe použít transparentní
materiál. Navrhl o této věci jednat během zasedání v následujícím roce. S tímto všichni přítomní
souhlasili. Starosta Zdeněk Brhel ještě dodal, že plánovaná oprava informační tabule probíhá,
ale bude zapotřebí opravit postupně i další části. Předseda svazku starostu Brhela požádal o zajištění
těchto oprav a ten s tímto souhlasil.
Usnesení č. 9c/40
Členská schůze bere na vědomí informace k úpravám na rozhledně.
H: 12-0-0
Ing. Petra Křivánková, Ph.D. informovala přítomné o stavu rozpracovanosti projektu „Podluží
plánuje společně“.
Usnesení č. 9d/40
Členská schůze bere na vědomí informace k projektu „Podluží plánuje společně“.
H: 12-0-0
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Bod programu č. 5 – Volba statutárních zástupců svazku obcí
Předseda svazku se vzdal své funkce a předal vedení jednání místopředsedovi Mgr. Josefu
Osičkovi. Místopředseda svazku vyzval přítomné k předložení návrhů na předsedu svazku.
Pro příští období 2018 – 2022 do funkce předsedy svazku navrhla starostka Ing. Eva Rajchmanová
a místopředseda a starosta Osička, starostu Mgr. Vojtěcha Pospíšila, a místopředseda svazku vyzval
přítomné k vyjádření. Přítomní starostové oznámili, že s vedením Mgr. Vojtěcha Pospíšila byli
velmi spokojeni a i nadále by rádi pracovali pod jeho vedením. Protinávrh nebyl vznesen žádný.
Starosta Pospíšil sdělil, že tuto problematiku projednal se zastupiteli obce Josefov a byl
jednomyslně zastupiteli delegován do orgánů DSO Regionu Podluží na dobu neurčitou.
Místopředseda svazku poté vyzval přítomné k hlasování.
Usnesení č. 5a/40
Členská schůze volí starostu obce Josefov, Mgr. Vojtěcha Pospíšila, do funkce předsedy
DSO Regionu Podluží.
H:11-0-1 (Pospíšil)
Místopředseda svazku, předal slovo nově zvolenému předsedovi svazku a vzdal se své funkce
místopředsedy svazku.
Předseda svazku poděkoval všem přítomným za důvěru a vyzval přítomné k předložení návrhů
na místopředsedu svazku. Pro příští období 2018 – 2022 navrhl předseda svazku do funkce
místopředsedy svazku, starostu Mgr. Josefa Osičku. Přítomní starostové oznámili, že se s podílením
se na vedení svazku Mgr. Josefem Osičkou, byli rovněž velmi spokojeni. Nebyl vznesen žádný
protinávrh, předseda svazku tedy vyzval přítomné k hlasování.
Usnesení č. 5b/40
Členská schůze volí starostu obce Moravský Žižkov, Mgr. Josefa Osičku, do funkce místopředsedy
DSO Regionu Podluží.
H:11-0-1 (Osička)
Předseda i místopředseda svazku poděkovali přítomným a přislíbili v následujícím období pracovat
v nejlepším zájmu DSO Regionu Podluží.

Školení na téma elektronizace veřejných zakázek – prezentoval Mgr. Pavel Jurečka
novelu zákona o veřejných zakázkách ve věci elektronizace veřejných zakázek.

Bod programu č. 10 – Diskuse
Předseda svazku sdělil přítomným, že v následujícím roce proběhne v rámci projektu „Podluží
plánuje společně“ opět výjezdní zasedání. Požádal starosty, aby si promysleli, zda se budou chtít
připojit v rámci zasedání k Mikroregionu Hodonínsko a Baťův kanál. V takovém případě se mohou
zasedání zúčastnit nejen starostové a místostarostové ale i úředníci členských obcí.
Předseda svazku pozval všechny přítomné na Silvestrovký ohňostroj do Josefova.
Starosta Zahradník pozval přítomné na přátelské posezení na kuželnu po ukončení jednání.
Usnesení č. 10/40
Členská schůze bere na vědomí informace z bodu diskuse.
H:12-0-0
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Bod programu č. 6 – Závěr
Předseda svazku obcí Region Podluží, Mgr. Vojtěch Pospíšil, poděkoval domácímu panu starostovi
Ing. Lubomíru Zahradníkovi za poskytnutí zázemí a občerstvení a všem přítomným za účast
a popřál všem klidné a požehnané Vánoce a do nového roku pevné zdraví a nervy, mnoho štěstí,
úspěchy profesní i soukromé s přesvědčením, že nám bude tak dobře, jak k tomu všichni
přispějeme.
Příští zasedání Členské schůze DSO se uskuteční v úterý 8. ledna 2019 v Moravském Žižkově,
v 9.00 hodin.
Zapsala: Denisa Spevárová, manažerka svazku obcí
V Lanžhotě, dne 9. 12. 2018

Předseda: Mgr. Vojtěch Pospíšil

Místopředseda: Mgr. Josef Osička
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