ZÁPIS
ze 36. zasedání Členské schůze Regionu Podluží
dne 3.7. 2018 v Novém Poddvorově

Přítomni:
 Mgr. Vojtěch Pospíšil
 Mgr. Josef Osička
 JUDr. Anna Bradávková
 Mgr. Renáta Priesterrathová
 Ing. Jan Vlašic
 Zdeněk Brhel
 Ing. Ivo Padalík
 Mgr. Hana Zoubková
 Ing. Josef Smetana

Josefov – předseda a starosta
Moravský Žižkov – místopředseda a starosta
Kostice – starostka
Ladná – starostka
Mikulčice – starosta
Nový Poddvorov – starosta
Starý Poddvorov – starosta
Týnec - starostka
technicko - ekonomický pracovník

Omluveni:








Ing. Eva Rajchmanová
Bc. Jana Filipovičová
Mgr. Ladislav Straka
Ing. Jaroslav Kreml
Ing. Lubomír Zahradník
Ing. Zdeněk Tesařík
Denisa Spevárová

Zapisovatel:
 Ing. Petra Křivánková, Ph.D.

Dolní Bojanovice – starostka
Hrušky – starostka
Lanžhot – starosta
Lužice – starosta
Prušánky – starosta
Tvrdonice – starosta
manažerka

odborný garant, expert projektu ObcePRO

Program:

Zahájení
Kontrola plnění usnesení
Organizační záležitosti
- Kalendář RP
- Čaj RP
- Rozpočtové opatření č. I/2018
4. Různé:
- OBCEPRO
5. Diskuse
6. Závěr
1.
2.
3.

1

Bod programu č. 1 – Zahájení
Starosta obce, Zdeněk Brhel, přivítal přítomné a předal 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. 1/36
Členská schůze schvaluje program zasedání Členské schůze DSO Region Podluží.
H: 8-0-0

Bod programu č. 2 – Kontrola plnění usnesení
Ing. Josef Smetana seznámil přítomné s kontrolou plnění usnesení z minulého zasedání. Z tohoto
zasedání nevyplynuly žádné úkoly.
Usnesení č. 2/36
Členská schůze bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání.
H: 8-0-0

Bod programu č. 3 – Organizační záležitosti – (Kalendář RP, čaj RP)
Ing. Josef Smetana informoval přítomné o rozesláním návrhu vzhledu Kalendáře RP pro rok 2019.
Jednotlivé obce zašlou manažerce svazku p. Spevárové vybrané fotografie, které chtějí do kalendáře
umístit. S navrženým grafickým návrhem kalendáře pro rok 2019 vyjádřili svůj souhlas.
Usnesení č. 3a/36
Členská schůze bere na vědomí informace o přípravě Kalendáři RP pro rok 2019.
H: 8-0-0
Dále Ing. Smetana informoval o zaslané poptávce (na společnost Sonnentor) pro nacenění čaje RP.
Obaly pro letošní rok jsou již vyrobeny, bude se tedy jednat pouze o nacenění samotných sáčků
čaje. Společnost Sonnentor do data konání Rady RP svoji nabídku zatím nezaslala. Balení čajů
proběhne obdobně jako v roce 2017, tedy balení zajistí vybraní pracovníci RP, MAS Dolní Morava,
Mikroregion Hodonínsko a DSO Obce pro Baťův kanál.
Usnesení č. 3b/36
Členská schůze bere na vědomí informace o přípravě regionálního čaje.
H: 8-0-0
Ing. Josef Smetana seznámil přítomné starosty s rozpočtovým opatřením č. I/2018. Jedná se
zejména o úpravu rozpočtu v souvislosti s financováním projektu „Podluží plánuje společně“,
konkrétně o úpravu na položkách mzdových výdajů a v položce příjmů dotace související s tímto
projektem. Rozpočtové příjmy po úpravách činí 2.217.100,- Kč a rozpočtové výdaje po úpravách
činí 2.217.100,- Kč.
Usnesení č. 3c/36
Členská schůze schvaluje rozpočtové opatření č. I/2018. Rozpočtové příjmy po úpravě činí
2.217.100,- Kč a rozpočtové výdaje 2.217.100,- Kč.
H: 8-0-0
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Bod programu č. 4 – Různé (Aktuálně z OBCEPRO)
Ing. Křivánková informovala přítomné o předběžných nákladech výjezdního zasedání RP. Celkové
náklady jsou v současné době ve výši cca 80 tis. Kč. Do konání zasedání členské schůze RP nebyly
zaslány všechny faktury vztahující se k výjezdnímu zasedání.
Dále byly poskytnuty informace k projektu „Podluží plánuje společně“, zejména ke stavu
rozpracovanosti PRO – Programu rozvoje obce v jednotlivých obcích RP.
Usnesení č. 4a/36
Členská schůze bere na vědomí informace o výjezdním zasedání RP.
H:8-0-0
Usnesení č. 4b/36
Členská schůze bere na vědomí informace k projektu „Podluží plánuje společně“
H:8-0-0

Bod programu č. 5 – Diskuse
Starosta Starého Poddvorova Ing. Ivo Padalík informoval přítomné o individuální akci společnosti
T-MOBILE, kdy se pracovník této společnosti snaží nabízet své služby, přes povolení starostů
v jednotlivých obcích, formou podomního prodeje.
Usnesení č. 5/36
Členská schůze bere na vědomí informace z bodu diskuse.
H:8-0-0

Bod programu č. 6 – Závěr
Předseda svazku obcí Region Podluží, Mgr. Vojtěch Pospíšil, poděkoval domácímu panu starostovi
Zdeňku Brhelovi za poskytnutí zázemí a občerstvení a všem přítomným za účast.
Příští zasedání Členské schůze DSO se uskuteční v úterý 4. září od 9.00 hodin v Lužicích.
Zapsala: Ing. Petra Křivánková, odborný garant projektu „Podluží plánuje společně“.
V Novém Poddvorově, dne 3. 7. 2018

Předseda: Mgr. Vojtěch Pospíšil

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

Místopředseda: Mgr. Josef Osička

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