Zápis ze shromáždění starostů Mikroregionu Roketnice
dne 30.11.2017

Přítomni: viz prezenční listina (8 obcí)
Ověřovatelé zápisu: Milan Blahák, Josef Drápal

Program:
1. Inventarizace k 31.12.2017
2. Členské příspěvky na rok 2018
3. Rozpočet na rok 2018
4. Střednědobý výhled rozpočtu 2019 - 2020
5. Rozpočtové opatření č. 2/2017
6. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
7. Cyklostezky - studie podchodu pod vlečkou, přijetí dotace a uzavření smlouvy o dotaci
8. Rozšíření hřbitova v Pozořicích - smlouva o dílo
9.Různé (školky, energie, malované mapy …)
1) Inventarizace k 31.12.2017
Inventarizace bude provedena od 8.1.2018 do 9.2.2018. K provedení inventarizace byla stanovena
inventarizační komise ve složení: předseda: Milan Blahák, členové: Ing. Vítězslav Eliáš a Mgr. Jan
Grolich a zpracován Plán inventur.
Usnesení: Shromáždění starostů schválilo Plán inventur na rok 2017.

Pro:

8

Proti: 0

Zdržel se: 0

2) Členské příspěvky na rok 2018
Usnesení: Shromáždění starostů schvaluje členské příspěvky na rok 2018 ve výši 20 Kč/obyvatel obce dle stavu k 1.1.2017. Z této částky bude 5 Kč na 1 obyvatele převedeno MAS
Slavkovské bojiště.
Pro:

8

Proti: 0

Zdržel se: 0

3) Rozpočet na rok 2018
Shromáždění starostů byl předložen návrh rozpočtu na rok 2018, který byl v souladu se zákonem o
rozpočtových pravidlech zveřejněn na úředních deskách členských obcí. Příjmy i výdaje rozpočtu

na rok 2018 jsou navrženy v celkové výši 186 800 Kč. Shromáždění starostů pověřuje předsedkyni
k provádění rozpočtových opatření v případě zapojení účelově přidělených finančních prostředků z
jiných rozpočtů. Návrh rozpočtu je přílohou zápisu.
Usnesení: Shromáždění starostů schvaluje rozpočet na rok 2018 a pověřuje předsedkyni
k provádění rozpočtových opatření v případě zapojení účelově přidělených finančních
prostředků z jiných rozpočtů.
Pro:

8

Proti: 0

Zdržel se: 0

4) Střednědobý výhled rozpočtu 2019 - 2020
Shromáždění starostů byl předložen střednědobý výhled rozpočtu na období 2019 - 2020, který byl
v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech zveřejněn na úředních deskách členských obcí.
Střednědobý výhled rozpočtu tvoří přílohu zápisu.
Usnesení: Shromáždění starostů schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 - 2020.
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

5) Rozpočtové opatření č. 2/2017
Rozpočtové opatření č. 2/2017 obsahuje zvýšení příjmů a výdajů o částku 517 000 Kč. V příjmech
se jedná o zapojení vlastních zdrojů k dotaci z JMK PRV „Příprava společných projektů“ a
příspěvků na tisk kalendáře mikroregionu. Dále zapojení investiční dotace z JMK a zapojení výnosů
z reklam do kalendáře. Celkové příjmy po úpravě činí 904 600 Kč, celkové výdaje po úpravě činí
1 032 600 Kč. Příjmy včetně financování jsou ve výši 1 032 600 Kč.
Usnesení: Shromáždění starostů schvaluje Rozpočtové opatření č. 2/2017.
Pro:

8

Proti: 0

Zdržel se: 0

6) Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
Shromáždění starostů je předložena k projednání a schválení Směrnice o zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu. Zakázky budou členěny do tří kategorií: I. kategorie do 499 999 Kč
(přímý nákup, objednávka, smlouva); II. kategorie od 500 000 Kč do 999 999 Kč (poptávkové
řízení - průzkum trhu - nabídky od tří dodavatelů); III. kategorie od 1 000 000 Kč do 2 000 000 Kč
pro dodávky a služby, od 1 000 000 do 6 000 000 Kč pro stavební práce (výběrové řízení).
Usnesení: Shromáždění starostů schvaluje Směrnici k zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu.
Pro:

8

Proti: 0

Zdržel se: 0

7) Cyklostezky - studie podchodu pod vlečkou, přijetí dotace a uzavření smlouvy o dotaci
Studie prověří možnost realizace podchodu pod vlečkou v k.ú. Pozořice. Nejvýhodnější nabídku
předložila firma SUDOP Brno (181 500 Kč vč. DPH), se kterou bude uzavřena smlouva o dílo. Na
realizaci studie obdrží Mikroregion Roketnice dotaci od Jihomoravského kraje ve výši 100 000 Kč.
Usnesení: Shromáždění starostů schvaluje Smlouvu o dílo se společností SUDOP Brno na
studii podjezdu pod železniční vlečkou Pozořice a Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu
Jihomoravského kraje.
Pro:

8

Proti: 0

Zdržel se: 0

8) Rozšíření hřbitova v Pozořicích - smlouva o dílo
Předložena Smlouva o dílo na zpracování studie rozšíření hřbitova v Pozořicích - cena díla činí
96 900 Kč bez DPH, cena vč. DPH je 117 249 Kč. Dotaz na předpokládané realizační náklady - cca
6 mil. Kč. Dotaz na zřízení parkovací plochy u hřbitova - pozemek je k dispozici, zřízení parkoviště
městys Pozořice v blízké době nepředpokládá (dotazy zodpověděl pan starosta Červenka).
Usnesení: Shromáždění starostů schvaluje Smlouvu o dílo se společností OpenArch projektování staveb, s.r.o. na úpravy pozořického hřbitova.
Pro:

8

Proti: 0

Zdržel se: 0

9) Různé
Diskuse o přípravě mateřských škol na výhledové přijímání dvouletých dětí; vstup do projektu
„malované mapy“ v roce 2018, ceny energií, příspěvky Farnosti Pozořice na rok 2018

Zapsala: Marie Kousalová

Ověřili: ……………………………………………………………

