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MIKROREGION VLACHOVO BREZI
Adresa: Náměstí Svobody 56,38422 Vlachovo Březí

Tel: 388 329 211, fax: 388329206
e-mail:vlachovo.brezi@seznam.cz

zastoupený předsedou Lubomírem Dragounem

Zápis Z členské schůze zástupců SVAZKU OBCÍ MIKROREGIONU
VLACHOVO BŘEZÍ,

konaného dne 16. 5. 2017, od 13,00 hodin ve Vlachově Březí

Zahájení
Členskou schůzi zástupců SVAZKU OBCÍ MIKROREGIONU VLACHOVO BŘEZÍ (dále
.mikroregion") zahájil předseda mikroregionu Lubomír Dragoun.
Po přivítání přítomných zástupců obcí mikroregionu a hostů předsedající schůze z prezenční listiny
přítomných (příloha Č. 1) konstatoval, že přítomno je 18 zástupců členských obcí mikroregionu (z
celkového počtu 21), takže zasedání je usnášení schopné.
Jako hosta přivítal Lukáše Urbana - eCentre, dále CSS - Ing. Josefa Urbana a Janu Kůrkovou
Určení ověřovatelů a zapisovatele:
Předsedající určil ověřovateli zápisu paní Michaelu Hávovou a pana Václava Nováka,
zapisovatelem pana Ing. Josefa Urbana. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

Návrh usneseníč. 1:
Členská schůze mikroregionu určuje ověřovateli zápisu paní Michaelu Hávovou a pana Václava
Nováka, zapisovatelem pana Ing. Josefa Urbana.
Výsledek hlasování: Pro 18, proti O, zdrželi se O.
Usnesení Č. 1 bylo schváleno

Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu. K návrhu programu nebyly vzneseny připomínky.
Návrh na usnesení Č. 2:
Členská schůze mikroregionu schvaluje následující program zasedání:
1) Poděkování představitelům obcí mikroregionu za spolupráci;
2) Informace o sdružené poptávce nákupu energií;
3) Projednání a koordinace společného projektu z POV;
4) Schválení účetní závěrky;
5) Projednání a schválení závěrečného účtu
6) Různé;
7) Diskuse a závěr

Výsledek hlasování: Pro 16, proti O, zdrželi se O.
Usnesení Č. 2 bylo schváleno.

Bod 1 - Poděkování představitelům obcí mikroregionu;
Předseda mikroregionu poděkoval přítomným starostům za spolupráci v rámci přípravy společných
projektů a další administrativy mikroregionu.
Návrh na usnesení Č. 3:
Členská schůze mikroregionu bere na vědomí poskytnuté informace.
Výsledek hlasování: Nehlasovalo se.
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Bod 2 - Informace o sdružené poptávce nákupu energií
Informace p. Urbana k dosažení ceny prostřednictvím společné aukce - nákup elektrické energie a plynu
na rok 2017. Všem představitelům obcí předložil tabulku s porovnáním cen. Pan Urban se rovněž zmínil
o nabídce účasti ve sdružené poptávce energií pro občany mikroregionu a o jednání ve dvou termínech
na kontaktním místě ve Vlachově Březí, kde se neprojevil žádný zájem a naopak o zájmu občanů
v Hošicích u Volyně.
Návrh na usnesení č. 4:
Členská schůze mikroregionu bere na vědomí poskytnuté informace.
Výsledek hlasování: Nehlasovalo se.

Bod 3- Projednání a koordinace společného projektu z POV
J.Urban informoval o poskytnuté dotaci z POV DT7 2017 - na pořízení a instalaci jednotného
turistického značení v rámci mikroregionu - směrovky, informační ukazatele, informační tabule, mapy
a související prvky. Vlastní spoluúčast obcí je plánována ve výši 25tis Kč na obec. Celkové náklady při
500tis Kč dotace budou činit minimálně cca 835 tis Kč, tj cca 39 700,- Kč pro každou obec
mikroregionu. Byl diskutován a zpřesněn předmět realizace projektu, domluven další postup realizace-
na základě požadavků jednotlivých obcí (příloha zápisu), bude zpracována zadávací dokumentace,
předběžný rozpočet, a provedeno výběrové řízení na dodavatele.
Návrh na usnesení č. 5:
Členská schůze mikroregionu bere na vědomí poskytnuté informace.
Výsledek hlasování: Nehlasovalo se.

Bod 4- Schválení účetní závěrky
Předseda předložil přítomným účetní závěrku ke schválení.
Návrh na usnesení č. 6:
Členská schůze mikroregionu schvaluje účetní závěrku mikroregionu za rok 2016 v předloženém
znění.
Výsledek hlasování: Pro 18, proti O, zdrželi se O.
Usnesení č. 6 bylo schváleno

Bod 5- Schválení závěrečnému účtu.
Předseda předložil přítomným závěrečný účet ke schválení.
Návrh na usnesení č. 7:
Členská schůze mikroregionu schvaluje závěrečný účet mikroregionu za rok 2016 bez výhrad.
Výsledek hlasování: Pro 18, proti O, zdrželi se O.
Usnesení č. 7 bylo schváleno

Bod 6- Různé
Předseda přednesl členům svazku potřebu provádění rozpočtových změn během každého roku . Členská
schůze pověřuje předsedu svazku k provádění rozpočtových změn. Dále bylo zmíněno téma pro žádost
mikroregionu do POV v roce 2018, kdy by bylo vyhotoveno propagační video pomocí kamery a dronu
v každé členské obci. Toto by sloužilo k propagaci každé obce a zhotovila by se série spojená ze všech
záznamů za celý mikroregion.
Návrh na usnesení č. 8:
Členská schůze mikroregionu bere na vědomí poskytnuté informace a pověřuje předsedu svazku
k provádění rozpočtových změn.
Výsledek hlasování: Pro 18, proti O, zdrželi se o.
Usnesení č. 8 bylo schváleno
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Bod 7 - diskuse a závěr;
Starostové diskutovali různá témata z obcí, probíhala konzultace k projektům jednotlivých obcí,
zejména podpora SDH, POV 2017.

Předseda informoval přítomné o zaslání zápisu z členské schůze mailem po podpisech ověřovatelů.
Další setkání je plánováno na 2. polovinu června 2017.

Zápis byl vyhotoven dne 16.5.2017

Ověřovatelé:

JosefUrbanZapisovatel

................................................ dne 16.5.2017
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Předseda

Razítko mikroregionu:

M'I<ROREC'ON VLACHOVO B~EZr
Náměstf Svobody 56 (1)

384 22 V1achovo Březf
Tel.: 388 329211 IČ: 711 92964


