
da
aai r̂'oho Miliroregion Dahrohost

dobrovolný svazek obcí
Łň roho

zápis z jednání VH č. 65 (04/2022)
dne 14. 12. 2022 od 16:00 hodin, Hora Svatého Václava^(Penzion Pohoda)

Přítomní zástupci členských obcí:
Václav Chval, starosta obce Drahotín
David Krami, starosta obce Hora Svatého Václava - místopředseda předseda svazku
Jaromír Pech, místostarosta obce Hvožďany
Karel Černý, starosta obce Mnichov
Martin Kopecký, starosta města Poběžovice - předseda svazku

Omluveni:

Dominika Adamcová, radní města Poběžovice

Hosté:
Jakub Jansa, místostarosta města Poběžovice
Martina Strenková, místostarostka obce Mnichov
Martin Jedlička, místostarosta obce Drahotín
Hynek Říha, manažer svazku
Jana Tarková, účetní svazku
Veronika Houdková, účetní obcí Drahotín a Hora Svatého Václava

Program jednání:

l) Zahájení, schválení programu a volba ověřovatele zápisu
2) Kontrola usnesení z 64. VH a předešlých + kontrola úkolů
3) Hospodaření svazku k 30.11.2012
4) Inventarizace majetku svazku k 31. 12.2022
5) Rozpočet svazku na rok 2023
6) Aktivity a projekty v roce 2023
7) Projekt „Pořízení elektrocentrály pro obce Mikroregionu Dobrohost"
8) Různé

Závěry a usnesení;

Ad l) Zahájení, schválení programu a volba ověřovatele zápisu

Předseda svazku přivítal zástupce členských obcí, manažera svazku, účetní svazku a další hosty a předal
slovo manažerovi. Manažer svazku následně požádal přítomné o předložení pozvánky a návrhu rozpočtu
s potvrzením o vyvěšení. Potvrzenou pozvánku s programem a návrh rozpočtu předaly všechny členské
obce. Poté předložil návrh programu. Přítomní zástupci členských obcí k navrženému programu neměli
připomínek.

1/ VH schvaluje navrženy program 65. VH v předloženém znění.
Schváleno (5 pro : O proti: O zdržel se)

Ověřovatelem zápisu zjednání 65.VH byl navržen p. David Krami (zástupce obce Hora Svatého Václava).

2/ yH volí ověřovatelem zápisu z 65. VHp. David Krami, zástupce obce Hora Svatého Václava.
Schváleno (5 pro : Oproti: O zdržel se)

Ad 2) Kontrola usnesení z 64. VH a předešlých + kontrola úkolů

Ukládající usnesení z VH:

VH 64/4
VH ukládá předsedovi svazku ve spolupráci s dosavadním předsedou Davidem Kramlem zajistit řádné
předání agendy svazku s termínem do 31.1.2023. - TRVÁ
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VH 64/8
VH na základě průzkumu trhu a získaných referencí schvaluje přidělení veřejné zakázky „Pořízení
elektrocentrály pro obce Mikroregionu Dobrohost" finně MANEK stavební stroje spol. s r.o., 1C: 28610903,
se sídlem se sídlem Přerovská 494/68, Olomouc, s nabídkovou cenou 112.802 Kč bez DPH, tj. 136.490 Kč
včetně DPH, a současně schvaluje kupní smlouvu č. 25/2022 v předloženém znění a pověřuje předsedu
svazku uzavřením této kupní smlouvy. - SPLNĚNO
VH 64/9
VH schvaluje přijetí dotace od Plzeňského kraje ve výši 90.000 Kč z dotačního programu „Integrované
akce mikroregionů Plzeňského kraje 2022" na akci „Pořízení elektrocentrály pro obce Mikroregionu
Dobrohost" a ukládá manažerovi svazku bezodkladně připravit všechny podklady pro uzavření smlouvy
s Plzeňským krajem. - SPLNĚNO
Úkoly z minulé VH:
^ Registrace nových stanov včetně změny sídla a vyřízení živnostenského oprávnění. - trvá vyřízení

živnostenského oprávnění

Ad 3) Hospodaření svazku k 3Q.1L2022

Předseda svazku předložil informaci o aktuálním hospodaření svazku k 30.11.2022 s příjmy po konsolidaci
ve výši 474.954,67 Kč, výdaji po konsolidaci ve výši 502.785,91 Kč a financováním 27.831,24 Kč. Ke
dni 30.11.2022 bylo na účtu svazku 125.399,71 Kč a v pokladně 24.454,00 Kč.
3/ VH bere na vědomí informaci o hospodaření svazku k 30.11.2022.

Schváleno (5 pro : Oproti: O zdržel se)

Ad 4) Inventarizace majetku svazku k 31.12.2022

Předseda svazku konstatoval, zeje nutné k 31.12.2022 provést inventarizaci majetku svazku, což se týká
movitého majetku, stavu finančních prostředků na účtech a v pokladně a rovněž stavu závazků a pohledávek.
V této souvislosti byl vydán Pokyn předsedy svazku k provedení inventarizace majetku a závazků svazku za
rok 2022 (Plán inventur k 31.12.2022) a jím jmenována inventarizační komise ve složení Václav Chval
(předseda), Jana Tarková a Jaromír Pech. Dne 16.12.2022 proběhne proškolení členů inventarizační komise.
Pokyn předsedy DSO Mikroregion Dobrohost k provedení inventarizace majetku a závazků Mih-oregionu
Dobrohost za rok 2022 je přílohou tohoto zápisu z VH.
4/ VH bere na vědomí wjistění provedení inventarizace majetku a závazků svazku k 31.12.2022 na základe
vydaného Pokynu předsedy DSO Mikroregion Dobrohost k provedení inventarizace majetku a závazků
svazku za rok 2022 a současně bere na vědomi jmenování inventarizační komise ve složení Václav Chval
(předseda), Jana Turková a Jaromír Pech.

Schváleno (5 pro : O proti: O zdržel se)

Ad 5) Rozpočet svazku na rok 2023

Předseda svazku předložil návrh rozpočtu svazku na rok 2023, který byl po dobu 15 dnů vyvěšen
na webových stránkách svazku a na úředních deskách a webových stránkách jednotlivých členských obcí.
Rozpočet je navržený jako vyrovnaný s příjmy ve výši 519.000 Kč a výdaji ve výši 519.000 Kč.
Návrh rozpočtu na rok 2023 obdrželi rovněž zástupci obcí projednání této VH emailem. V rámci projednání
návrhu rozpočtu byly vysvětleny jednotlivé části rozpočtu. V příjmové části rozpočtu je počítáno se
schválenými členskými příspěvky ve výši 50,- Kč na obyvatele a mimořádnými členskými příspěvky na
projekty dle níže uvedeného rozpisu (ve stejné výši jako v roce 2022).
Neinvestiční příspěvky na rok 2022 (schválené):
Město Poběžovice 150.000,-Kč ObecDrahotín 30.000,-Kč
Obec Hora Svatého Václava 15.000,-Kč ObecHvožďany 15.000,-Kč
Obec Mnichov 30.000,-Kč Obec Rybník 30.000,-Kč
Návrh rozpočtu svazku na rok 2023 a schválený Rozpočet svazku na rok 2023 jsou přílohou tohoto zápisu
zVH.

5/VH schvaluje vyrovnaný rozpočet svazku Mikroregion Dobrohost na rok 2023 s příjmy ve výši +519.000
Kč, výdaji ve výši -519.000 Kč v předloženém wéni.

Schváleno (5 pro : O proti: O zdržel se)
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6/VH ukládá manažerovi svazku zaslat nejpozději do 31.1.2023 jednotlivým členským obcím vy7.vu
k zaplaceni členských příspěvku na roh 2023 ve výši 50,- Kč/obyvatele členské obce dle statistiky CSU ke
dni 1.1.2023, a to se splatností nejpozději do 31.3.2023 a současně ukládá manažerovi svazku zaslat ve
stejném termínu jednotlivým členským obcím výzvu k zaplacení mimořádných členských příspěvků
schválených valnou hromadou pro rok 2023 včetně informace o splatnosti těchto příspěvků nejpozdéji do
31.3.2023.

Schváleno (5 pro : O proti: O zdržel se)

Ad 6) Aktivity a projekty v roce 2023

Aktivity a projekty mikroregionu:

- Cykloputování Českým lesem, termín: sobota 5.8.2023
- Panevropský půlmaratón, termín: sobota 19.8.2023
- Návštěva z partnerského partnerského regionu Zlatý vrch, termín: jaro 2023
- Akce v rámci projektu „Kultura bez hranic"
- Turistické akce Qaro, podzim) - Putování s Dobrohostem

Termíny jednotlivých akcí budou definitivně dohodnuty na pracovním jednání na přelomu leden/únor.
Akce členských obcí:

- termíny akcí budou nahlášeny obcemi do pracovního jednání na přelomu leden/únor.

Ad 7) Proiekt „Pořízení elektrocentrály pro obce Mikroregionu Dobrohost"

Na uvedený projekt, který byl podpořen dotací od Plzeňského kraje v rámci dotačního programu
Integrované akce mikroregionů Plzeňského kraje 2022 ve výši 90.000 Ke, byla uzavřena smlouva
o poskytnutí dotace.

Elektrocentrála již byla zakoupena, a to od firmy MANEK stavební stroje spol. s r.o., se sídlem Přerovská
494/68, Olomouc (1C: 28610903) za cenu 112.802 Kč bez DPH (136.490 Kč včetně DPH).
Manažer připomněl, že je nutné opatřit samolepku na povinnou propagaci a následně připravit a zaslat
závěrečné vyúčtování dotace.
Kupní smlouva č. 25/2022 je přílohou tohoto zápisu z VH.

7/ VH ukládá manažerovi svazku zajistit samolepku na povinnou publicitu a následné připravit a odeslat
závěrečné vyhodnocení akce „Pořízení elektrocentrály pro obce Mikroregionu Dobrohost"
v rámci dotačního programu „Integrované akce mikroregionů Plzeňského kraje 2022".

Schváleno (5 pro : O proti: O zdržel se)

Ad 8) Různé

V rámci diskuse byly konstatovány některé další záležitosti, které je třeba dořešit v nadcházejícím období:
- dořešení smluvního vztahu s fotografem
- zpracování a vydání uceleného propagačního materiálu (brožura)
- oprava, údržba a případná výměna vybavení stávajících přístřešků a odpočívadel na území mikroregionu
- vyčištění a upravení cyklostezky u Hvožďan, včetně opravy zábran .
- kontrola mobiliáře a značení cyklotras
- úprava (aktualizace) webových stránek
- vyřízení živnostenského oprávnění
- zaregistrování ochranné známky na maskota
- instalace podoby maskota na vybraných místech
- jednání o rozšíření svazku o některé další obce

Z poznámek zapsal dne 14.12.2022, manažer svazku - Mgr. Hynek Říha

Předseda svazku: Martin Kopecký (Město Poběžovice)

Ověřovatel zápisu: David Krami (Obec Hora Svatého Václava)

MIKROREGION DOBROHOST
dpt^rovolny svazek obcí

náffí. hyiru 4/ 345/^ Poběžovice
IČ0^: 69^^(0 608
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