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Zápis ze schůze Mikroregionu Zbirožsko, konané dne 5. listopadu 2015

Přítomni: zástupci obcí dle prezenční listiny

Program :

1. Zahájení
2. Kontrola zápisu a usnesení z minulého zasedání
3. Změna bankovního ústavu pro vedení účtu
4. Plnění rozpočtu k 30.09.2015.
5. Plán inventarizace na rok 2015
6. Rozpočtové opatření č.2/2015 a  č.3/2015
7. Schválení rozpočtu na rok 2016
8. Schválení rozpočtového výhledu na léta 2017 až 2018
9. Různé
10. Diskuse, usnesení a závěr

Ad1) Schůzi zahájil a řídil předseda výkonné rady   ing. Milan Rusek, schválen program, a ověřovatelé 
zápisu Zdeněk Hruška a Radek Škrdlant, zapisovatelka Radka Svejkovská, viz usn.č. 25.

Ad2)  Bylo  konstatováno,  že  úkoly  dané  minulým  zápisem  byly  splněny,  kalendář  na  r.  2016  je  v 
současné době distribuován, pořízeny fotografie pro členské obce 

Ad3) Změna bankovního účtu pro vedení účtu, jednomyslně schváleno, viz usn. č. 26

Ad4) Plnění rozpočtu k 30.09.2015, obec Líšná p.Kovanda byla dotázána na platbu členského příspěvku 
na r.2015 ve výši 7 400, Kč a mimořádného příspěvku na činnost MAS Světovina o.p.s. ve výši 9 000,
 Kč, viz usn. č. 27

Ad5) Plán inventarizace na rok 2015, kdy bude provedena fyzická a dokladová inventura k 31.12.2015 
inventarizační komisí, viz usn.č. 28

Ad6)  

a) Projednání a schválení Rozpočtového opatření č.2/2015, viz usn.č. 29
b) Projednání a schválení Rozpočtového opatření č.3/2015, viz usn.č. 30

Ad.7) 

a) Projednán  a  schválen  návrh  na  příspěvek  na  oslavu  obce,  pokud  má  kulaté  výročí  vzniku, 
přítomní souhlasí s uhrazením příspěvku pro obec Ostrovec  Lhotka ve výši 10.000, Kč již pro 
rok 2015, systémově pro další obce bude řešeno v rozpočtu na další roky, viz usn.č. 31

b) Projednání a schválení rozpočtu Mikroregionu na rok 2016 včetně všech změn dohodnutých na 
této schůzy, viz usn.č. 32
 diskuze kolem MAS Světovina o.p.s. (dále MAS)  řešena otázka, zda setrvat nebo vystoupit z 

MAS,  součástí  standardizace MAS  jsou  4  pracovní  místa  na  plný  úvazek,  které  tvoří  hlavní  finanční 
zátěž  provozních  nákladů  MAS,  představeny  dotazníky  z  internetových  stránek  MAS  (www.mas
svetovina.cz),  dotace  na r. 2016  dle  sdělení  správní  rady  MAS  Světovina  nebudou,  návrh  pozvat 
představitele p. Ivo Grünera, projednány klady a zápory zda setrvat v MAS, v minulosti byly stanoveny 
nízké členské příspěvky, Rusek  dotaz kdo má mandát od zastupitelů k vystoupení z MAS :  

vystoupit: Líšná, Týček,



2

zaplatit: Plískov, Zbiroh, Cekov, Sirá

počkat: Drahoňův újezd

zdrží se: Kařízek (nemá mandát zastupitelstva v dané věci rozhodnout)

Příspěvek  se  vybere  na  MRG,  ale  pošle  se  až  podle  činnosti  MAS.  Bylo  navrženo  a 
odsouhlaseno,  že  MRG  zašle  na  MAS  dopis  s  oznámením,  že  někteří  členové  chtějí  vystoupit  a 
nesouhlasí s členstvím v MAS, viz usn.č. 33

Ad.8) Projednán a schválen rozpočtový výhled na léta 2017 až 2018, viz usn.č. 34

Ad9) Různé 

● Ing.  J.  Květoň    od  některých  obcí  chybí  informace  o  zveřejnění  materiálů  na  úřední  desce 
od 13.4  do  27.4.2015  pro  kontrolu  KÚPK  (  Drahoňův  újezd,  Lhota  pod  Radčem,  Kařízek, 
OstrovecLhotka).

● Předseda výkonné rady předložil návrh, zda se účastnit  spolupodílet na prezentačních akcích, 
dříve napůl s městem Rokycany, Regiontour 2016   skutečná cena 13 000, Kč + DPH, dotaz, 
zda se MRG vyplatí, odpovězeno, že akce bývají přínosné.

● Dotace z kraje  kamerový systém  obce řeší samostatně (p. Škrdlant), ale napojením na PČR je 
možno sledovat veřejné prostory bez nutnosti upozornění o přítomnosti kamerového systému  
ochrana soukromí, obnoven provoz služebny PČR ve Zbiroze.

● Předseda výkonné rady nabídl hlídání, zpracování žádostí a administraci dotací členským obcím 
od  města  Zbiroh  novou  zaměstnankyní  pí. Teršovou,  budou  upřesněny  podmínky  za  jakých 
budeme  pomáhat  členským  obcím,  úspora  času  pro  ostatní  obce,  zástupci  členských  obcí 
projevili o tuto nabídku zájem

● Informace k dotacím na Obnovu venkova, možnost výzev již v r.2016, většinou obce využívají

Usnesení ze schůze Mikroregionu Zbirožsko konané dne 5. listopadu 2015.
Přítomní zástupci obcí sdružených v Mikroregionu  Zbirožsko projednali a schvalují:

25.  Program  dle  pozvánky,  dále  byli  schváleni  ověřovatelé  p.  Zdeněk  Hruška  a  p.  Radek  Škrdlant 
a zapisovatelka Radka Svejkovská.

Hlasování: 8 pro, zdržel se 0, proti 0, nepřítomni 1, omluveni 2 

26. Změnu finančního ústavu pro vedení bankovního účtu, nově to bude bankovní ústav FIO Banka a.s.

Hlasování: 8 pro, zdržel se 0, proti 0, nepřítomni 1, omluveni 2 

27.  Plnění  rozpočtu  k  30.09.2015.  Obec  Líšná  souhlasí  s  uhradou  dluhu  na  členském  příspěvku  i 
mimořádném příspěvku pro MAS Světovina.

Hlasování: 8 pro, zdržel se 0, proti 0, nepřítomni 1, omluveni 2 

28. Plán inventarizace na rok 2015 včetně složení inventarizačních komisí.

Hlasování: 8 pro, zdržel se 0, proti 0, nepřítomni 1, omluveni 2 

29. Rozpočtové opatření č. 2.
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Hlasování: 8 pro, zdržel se 0, proti 0, nepřítomni 1, omluveni 2 

30. Rozpočtové opatření č. 3.

Hlasování: 8 pro, zdržel se 0, proti 0, nepřítomni 1, omluveni 2                                                                

31. Příspěvek na oslavu obce OstrovecLhotka  ve  výši  10 000, Kč  v  roce 2015,  pro další  roky bude 
příspěvek udělen systémově pro všechny členy MRG, při kulatém výročí založení obce ( dělitelné 10 ).

Hlasování: 8 pro, zdržel se 0, proti 0, nepřítomni 1, omluveni 2

32. Rozpočet Mikroregionu Zbirožsko na rok 2016 s těmito úpravami:

a. přidat položku ve výdajích 50 tis. Kč na tisk propagačních materiálů
b. snížit položku ve výdajích na výrobu propagačních videí na 100 tis. Kč
c. přidat položku ve výdajích 150 tis. Kč na finanční spoluúčast pro dotační výzvy
d. přidat položku ve výdajích 50 tis. Kč na propagaci Mikroregionu (výstavy, prezentační akce)
e. přidat položku ve výdajích 30 tis. Kč na příspěvky pro oslavy členských obcí dle usn. č. 31
f. přidat položku ve výdajích 50 tis. Kč na pořízení fotografíí obcí Mikroregionu

Rozpočet  je navržen  jako schodkový, schodek bude  financován ze zdrojů minulých  let. Příjmy celkem 
jsou  ve  výši  280  tis.  Kč,  výdaje  celkem  jsou  655  tis. Kč.  Aktiva  na  bankovních  účtech  byly  ke  dni 
31.10.2015 ve výši 490 tis. Kč.

Hlasování: 8 pro, zdržel se 0, proti 0, nepřítomni 1, omluveni 2

32. Rozpočtový výhled na léta 2017 až 2018. V obou letech jsou navrženy vyrovnané rozpočty, výdaje 
v úrovni 280 tis. Kč a 280 tis. Kč, příjmy v úrovni 280 tis.Kč a 280 tis. Kč.

Hlasování: 8 pro, zdržel se 0, proti 0, nepřítomni 1, omluveni 2

……………………………………………..
Ing. Milan Rusek

Předseda výkonné rady
Mikroregionu Zbirožsko

Ověřovatelé zápisu:

Zdeněk Hruška ………………………………….

Radek Škrdlant ………………………………….

Zapsala Radka Svejkovská dne 6. listopadu 2015


