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Dne: 12. 6. 2018  Zpracoval: Pavel Motejzík 

 

Projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi 

meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017 

 

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY A 5. SETKÁNÍ STAROSTŮ  

ze dne 12. 6. 2018 

 

Místo: Nepomuk 

 

Program:  

1) Prezence účastníků 

2) Prezentace pozvaných hostů 

3) Zpráva o činnosti CSS (projekty obcí, kulturní akce, zájezdy…), výstupy z analýzy 

přínosů, ověření spokojenosti s rozsahem a kvalitou poskytovaných služeb u 

jednotlivých starostů 

4) GDPR – informace, změna stanov, směrnice, postupy. 

5) Společné projekty v roce 2018 - čekárny, kompostéry, cyklostezka, dětské tábory, 

kulturní akce, značení v Brdech apod. 

6) Inventarizace, audit, schválení účetní závěrky za rok 2017 

7) Rozpočtová opatření – 2018 

8) Budoucnost Mikroregionu od roku 2019 

9) Ostatní, diskuze, závěr 

 

1) Prezence účastníků 

Setkání zahájil v 17:05 hodin předseda Jiří Švec. Konstatoval, že je přítomno dle prezenční 

listiny 15 z 27 členů a Valná hromada (dále jen VH) je usnášeníschopná. Jiří Švec předal slovo 

manažerovi Pavlu Motejzíkovi, který byl pověřen vedením VH. 

Zvolení ověřovatele zápisu: Návrh usnesení: VH jmenuje ověřovatelem zápisu Zdeňka 

Bartoška. 

 

Hlasování: 

Pro: 15 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

2) Prezentace pozvaných hostů 

J. Švec informoval v zastoupení A. Kolmanové o útulku Borovno a jejich aktivitách a akcích. 
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3) Zpráva o činnosti CSS, výstupy z analýzy přínosů, ověření spokojenosti s rozsahem a 

kvalitou poskytovaných služeb u jednotlivých starostů 

V roce 2018 zatím 29 individuálních žádostí v objemu dotací 8.640.000 Kč. 

Oprava památek, oprava silnic, tvorba ÚP, naučné stezky, kulturní akce, podpora IC, oprava 

obecních úřadů, výstavy-expozice, podpora prodejen v obcích, podpora dobrovolných hasičů 

apod. 

Wi-fi pointy - konzultace 

 

L. Mácha přiblížil výstupy z analýzy přínosů č. 2. 

V našem DSO Mikroregion Nepomucko se před začátkem projektu CSS (Centra společných 

služeb) starostové členských obcí DSO setkávali pravidelně na valných hromadách svazku, za 

účelem schvalování rozpočtu DSO, účetní uzávěrky a podobně. V současné době jsou 

naplánovány a organizovány ze strany CSS Valné hromady minimálně 2x ročně, doplněné ještě 

tematickými školeními, řešením aktuálních otázek (např. GDPR apod). Kromě jiného 

docházelo k pravidelným individuálním setkáním realizačního týmu s představiteli jednotlivých 

obcí. V roce 2017 bylo uskutečněno celkem 22 individuálních setkání realizačního týmu v 

obcích mikroregionu. Jednání byla zaměřena především na projektový management a propagaci 

CSS. 

Navíc se pravidelně schází Výkonná rada Mikroregionu (užší okruh starostů), zhruba rovněž 

4x ročně, pokud je potřeba schválit body, ke kterým je Výkonná rada pověřena Valnou 

hromadou (schvalování projektů, výběr dodavatelů na základě výběrového řízení apod.). 

Paralelně probíhají individuální schůzky zástupců obcí s CSS v kanceláři CSS či v obcích. 

Každý měsíc je od roku 2017 rozesílán newsletter s novinkami a dotačním monitoringem. 

Během společného setkávání došlo v roce 2017 k vyřešení několika klíčových projektů, 

například Separace bioodpadů v DSO Mikroregion Nepomucko – kompostéry či Separace 

bioodpadů v DSO Mikroregion Nepomucko – kontejnery a technika. Na základě iniciativy CSS 

bylo prokázáno, že individuální přístup ke starostům členských obcí DSO vede k mnohem větší 

účasti na společných setkáních a zájmu na společném řešení společných problémů.  

 

Propagace DSO:  

Účast na veletrzích v Lysé nad Labem, Brně a Praze 

Zájezd na Tachovsko a okolí – 28.4.2018 

Spolupořádání konference Genius loci 11.6.2018 
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Skutečná tvář Jana Nepomuckého 

Svatý Jene z Nepomuku, drž nad námi svoji ruku – výstava dětských prací z regionu 

 

4) GDPR – informace, změna stanov, směrnice, postupy 

P. Motejzík informoval, že je potřeba upravit znění stanov v souvislosti s GDPR. 

Návrh usnesení: VH schvaluje doplnění stanov Mikroregionu Nepomucko, kdy do čl. IV 

(Předmět činnosti svazku) bude doplněno:  

GDPR (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) 

Hlasování: 

Pro: 15 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

A. Baumruková Kotylová přiblížila současnou činnost v rámci GDRP. Analýzy jsou 

zpracovány, bude probíhat příprava agendových listů. Obce by si měly přijmout směrnice. Dále 

přiblížila časté dotazy a odpovědi na ně. 

 

5) Společné projekty v roce 2018 - čekárny, kompostéry, cyklostezka, dětské tábory, 

kulturní akce, značení v Brdech apod. 

 

Projekty, kde je žadatelem DSO: 

Příměstské tábory – probíhá hodnocení v rámci MAS sv. Jana z Nepomuku. 

Cykloznačení v Brdech – probíhá realizace, dotace z Plzeňského kraje 117.000 Kč. 

Úprava stávajícího povrchu a položení obrusné vrstvy za účelem modernizace cyklostezky 

Helenka - část k.ú. Dvorec u Nepomuka 

Dotace z Plzeňského kraje – 1.500.000 Kč 

Návrh usnesení: VH schvaluje realizaci projektu a pověřuje Výkonnou radu Mikroregionu 

vyhodnocením a výběru dodavatele. Dofinancování bude provedeno zapojenými obcemi. 

Hlasování: 

Pro: 15 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 
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Separace bioodpadů v DSO Mikroregion Nepomucko - kompostéry – 2. etapa 

 

Čížkov 

Čmelíny 

Klášter 

Mileč 

Milínov 

Mladý Smolivec 

Mohelnice 

Nekvasovy 

Nepomuk 

Neurazy 

Nové Mitrovice 

Oselce 

Prádlo 

Sedliště 

Srby 

Vrčeň 

Žinkovy 

Životice 

2x štěpkovač 

 

 

Podání žádosti do 31.7.2018, výsledky leden/únor 2019, nákup kompostérů cca v dubnu 2019. 

 

Návrh usnesení: VH pověřuje kancelář Mikroregionu zpracováním žádosti o dotaci a 

předsedu J. Švece podáním žádosti o dotaci do 103. výzvy OPŽP. Dotčené obce souhlasí 

prostřednictvím Mikroregionu s realizací projektu na svém území. Dofinancování bude 

provedeno zapojenými obcemi. 

Hlasování: 

Pro: 15 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

 

Modernizace autobusových čekáren v obcích 

Čmelíny, Mileč, Mohelnice, Nepomuk, Neurazy, Spálené Poříčí, Srby, Třebčice, Vrčeň. 

TYP MINI rozměr 150/210 cm  
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TYP-MINI UZ rozměr 150/210 cm 

TYP-2 UZ rozměr 150/300 cm  

Dotace z Plzeňského kraje – PSOV 2018 – Integrované projekty – 360.000 Kč. 

Návrh usnesení: VH schvaluje realizaci projektu a pověřuje Výkonnou radu Mikroregionu 

vyhodnocením a výběru dodavatele. Dofinancování bude provedeno zapojenými obcemi. 

Hlasování: 

Pro: 15 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

Festival Pod pěti hvězdami 

4. 7. Gabriela Beňačková a Jakub Pustina – Koncert snů (kostel na Zelené Hoře od 19:00 hod.) 

- předprodej v informačních centrech a na www.plzenskavstupenka.cz. 

5. 7. Marián Vojtko s Michaelou Gemrotovou - To nejlepší z klasických, filmových a 

muzikálových melodií (areál zámku Spálené Poříčí od 20:00 hod. ) - předprodej v informačních 

centrech a na www.plzenskavstupenka.cz. 

6. 7. Trio Pragensis – Komorní koncert (Kostel v Nových Mitrovicích od 19:00 hod.) - vstupné 

dobrovolné 

8. 7. Familienquartett Hofer / Rakousko (Kostel sv. Jakuba v Nepomuku od 19:00 hod.) – 

vstupné dobrovolné  

Dotace z Plzeňského kraje 90.000 Kč. 

Letní barokní festival, navazující na projekt „9 týdnů baroka“ je realizován za finanční podpory 

Plzeňského kraje. Více na festivalnepomuk.cz.  

 

Absolvovaná školení v roce 2018:  

GDPR - Opatření vyplývající z auditu osobních údajů 

Vybrané praktické aspekty z GDPR 

Hospodaření s majetkem a odměňování zastupitelů obcí 

Vybrané praktické aspekty Zákon č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek II. 

GDPR ve vztahu k IT ochraně (např. archivní a spisová služba); GDPR z pohledu školství 

http://www.plzenskavstupenka.cz/
http://www.plzenskavstupenka.cz/
http://festivalnepomuk.cz/
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Orgány obce a jejich kompetence 

Průběh jednání zastupitelstva obce a pořizování zápisu z jednání 

 

Počet aktivit leden – květen 2018: celkem 114 

 zajištění právních služeb pro obce,  

 zajištění vzdělání v požadovaných oblastech veřejné správy,  

 příprava, řízení a administrace projektů obcí,  

 příprava, řízení a administrace projektů mikroregionu,  

 monitoring dotačních titulů,  

 projektové poradenství obcí,  

 příprava webových stránek DSO,  

 příprava informačního zpravodaje pro občany,  

 propagace a zvyšování informovanosti o činnosti CSS, 

 zajištění zpracování strategie rozvoje obce, 

 veřejné zakázky, 

 dotazy občanů 

 GDPR 

L. Mácha rozdal přítomným k vyplnění dotazníky spokojenosti. 

 

 

6) Inventarizace, audit, schválení účetní závěrky za rok 2017 

 

 

Proběhla fyzická inventura a kontrola nových věcí rovněž ze strany PK. 

Proběhl audit ze Strany Plzeňského kraje bez závad. 

 

Návrh usnesení: VH schvaluje Hospodářský výsledek, účetní závěrku a závěrečný účet bez 

výhrad. 

 

Revizní komise přednesla zprávu o výsledku hospodaření za rok 2017 v souladu se zprávou o 

výsledku hospodaření. Zpráva revizní komise byla Valnou hromadou vzata na vědomí. 

 

Hlasování: 

Pro: 15 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 
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7) Rozpočtová opatření - 2018 

 

Návrh usnesení: VH bere na vědomí rozpočtové opatření č. 1 a č. 2. 

 

 

8) Budoucnost Mikroregionu od roku 2019 

- Řešilo se na VH v listopadu 2017 

- Individuálně i s výkonným výborem 

Oddělit GDPR a ostatní činnost 

Větší dotační projekty nedělat zdarma, získané finance použít na propagaci DSO 

DSO by neměl být dotační firmou, ale subjektem, který podporuje spolupráci a rozvoj území. 

Po vzoru ostatních Mikroregionů by byla vhodná profesionalizace DSO. Úvazek manažera 

1,0 

Návrh: Zvýšení členských příspěvků z 30 Kč na 60 Kč/obyvatele/rok 

Nabízíme osobní prezentace pro zastupitelstva obcí 

Další VH v září 2018, kde bude případně odhlasováno. 

 

9) Ostatní, diskuze, závěr 

Jednotliví starostové pozvali na letní kulturní akce. 

 

P. Motejzík poděkoval přítomným za účast a ukončil VH v 18:45 hodin. 

 

V Nepomuku dne 18. 6. 2018 

 

Zapsal:  Pavel Motejzík   ……………………………………………………… 

 

Ověřil:  Zdeněk Bartošek              ………………………………………………………… 

 

Schválil:  Jiří Švec   …………………………………………………….... 


