Zápis ze shromáždění starostů Mikroregionu Roketnice
dne 17.5.2019
Přítomni: viz prezenční listina (8 obcí)
Hosté: Barbora Švehlová, starostka obce Mokrá-Horákov, František Krpenský
Ověřovatelé zápisu: Milan Blahák, Josef Drápal
Program:
1. Závěrečný účet za rok 2018
2. Účetní závěrka k 31.12.2018
3. Rozpočtové opatření č. 1/2019
4. Dotace - MPSV, JMK
5. Různé
Nabídka pana Krpenského (Mokrá-Horákov) na spolupráci při pozvánkách na kulturní akce a
tvorbě reportáží. Kontakt: tel. 603542200, e-mail frantisek@krpensky.cz.
1) Závěrčný účet za rok 2018

Závěrečný účet byl po zákonnou dobu zveřejněn na úředních deskách členských obcí. Obsah
závěrečného účtu okomentovala účetní Martina Filipová, závěrečný účet je předložen Shromáždění
starostů ke schválení.
Usnesení:
Shromáždění starostů schvaluje Závěrečný účet Mikroregionu Roketnice za rok 2018 bez
výhrad.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
2) Účetní závěrka k 31.12.2018

Účetní závěrku tvoří výkazy: Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha, Inventarizace, Zpráva o
výsledku přezkoumání hospodaření mikroregionu. Účetní závěrka je předložena Shromáždění
starostů ke schválení.
Usnesení:
Shromáždění starostů schvaluje účetní závěrku Mikroregionu Roketnice za rok 2018.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
3) Rozpočtové opatření č. 1/2019
Rozpočtovým opatřením je zapojena přijatá dotace z MPSV na vytvoření strategických dokumentů
mikroregionu do příjmů i výdajů. Rozpočtové opatření bylo schváleno předsedkyní mikroregionu.
Příjmy a výdaje rozpočtu se rozpočtovým opatřením zvyšují na částku 1 521 500 Kč. Rozpočtové
opatření je přílohou zápisu. Shromáždění starostů bere provedení rozpočtového opatření na vědomí.
Usnesení:
Shromáždění starostů bere na vědomí rozpočtové opatření č. 1/2019.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0

4) Dotace MPSV, JMK
Dotace z Programu rozvoje venkova JMK na společné projekty mikroregionu nebyla přiznána
z důvodu souběhu nízkého počtu bodů a limitem prostředků v dotačním titulu.
Dotace MPSV - probíhá příprava podkladů pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavřena
smlouva na přípravu a zajištění výběrového řízení na akci „Vytvoření strategických dokumentů
v obcích Mikroregionu Roketnice“ s firmou Poradenství P+P , s. r. o., Dřevohostice. První část
dotace již byla vyplacena na účet mikroregionu. Budou zpracovány pasporty dopravního značení,
veřejného osvětlení, u obcí Hostěnice a Velatice pasport vodovodů a dešťové kanalizace, rozvojové
dokumenty. Bude stanoven finanční podíl jednotlivých obcí ne výši spoluúčasti na objednaných
dokumentech. Obce mohou podat žádost v další výzvě z MPSV - elektronické úřední desky,
zpracování programů rozvoje, webové stránky, koncepce - např. školství, dopravy prostřednictvím
Svazku Šlapanicko.
Usnesení:
Shromáždění starostů informace na vědomí.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
5) Různé
- záměr firmy Goodman v k. ú. Holubice
- cyklostezky
- zkušenosti s developerskou výstavbou v obcích
- zástupci městyse Pozořice informovali o zpracování projektové dokumentace úprav hřbitova
městyse Pozořice. Vyvstaly nepředvídatelné skutečnosti - na základě podrobného geologického
průzkumu bylo zjištěno, že v části ploch nového pohřbívání se vyskytuje skalnaté podloží. Z
tohoto důvodu je nutné přehodnotit projekt. Bude uzavřen termínový dodatek smlouvy podpisem dodatku Shromáždění starostů zmocňuje předsedkyni Mikroregionu Roketnice.
Usnesení:
Shromáždění starostů zmocňuje předsedkyni podpisem dodatku Smlouvy o dílo na
vypracování projektové dokumentace úprav hřbitova městyse Pozořice s firmou OpenArch.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0

Zapsala: Marie Kousalová
Ověřili: ……………………………………………………………

