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Dne: 28. 4. 2017  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 3. SETKÁNÍ STAROSTŮ  

ze dne 27. 4. 2017 

 

Místo: Nepomuk 

 

Program:  

1. Prezence účastníků 

2. Zpráva o činnosti CSS, výstupy z analýzy přínosů, ověření spokojenosti s rozsahem a 

kvalitou poskytovaných služeb u jednotlivých starostů 

3. Společné projekty v roce 2017, schválení dodatku (nová klíčová aktivita) 

4. Inventarizace, audit, schválení účetní závěrky za rok 2016 

5. Ostatní, diskuze, závěr 

 

1) Prezence účastníků 

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

listiny 19 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 Janu Kubíkovou 

 

Hlasování: 

Pro: 18 

Proti: 0 

Zdržel se: 1 

 

 

2) Zpráva o činnosti CSS, výstupy z analýzy přínosů, ověření spokojenosti s rozsahem a 

kvalitou poskytovaných služeb u jednotlivých starostů 
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P. Motejzík informoval, že v projektu CSS je zapojeno 83 DSO, 183 zaměstnanců, 2,1 milionu 

obyvatel, 32 tisíc aktivit za 10 měsíců. Jedním ze smyslů projektu je vrácení samosprávy obcím 

(nyní spíše v područí odborných firem). 

 

Individuální projekty pro obce: 

Kancelář zpracovala individuální projekty pro obce – celkem bylo v letošním roce zpracováno 

ve spolupráci s obcemi 31 projektů, požadovaná dotace na rok 2017 v částce 5.118.465 Kč. P. 

Motejzík krátce představil seznam podaných projektů. 

 

Absolvovaná školení v roce 2017:  

 Strategické dokumenty 

 Využití moderních marketingových nástrojů k propagaci činnosti DSO 

 Dotační možnosti obcí (přehled dotací EU, národních, krajských) 

 Zákon 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím + povinné zveřejňování 

informací 

 Správní řád 2 

 

Byla představena analýza přínosů zpracovaná za rok 2016: 

Od 1. 7. do 31. 12. 2016 byly zpracovány individuální projekty pro obce zaměřené např. na 

obnovu památek, zlepšení škol a školek, dětská hřiště, místa pasivního odpočinku, budování 

ČOV, opravu hasičských zbrojnic, naučné stezky, kulturní činnost, cestovní ruch až po prevenci 

kriminality. Aktivně jsme spolupracovali se žadateli o příspěvky z nadačních fondů, podařilo 

se tak získat prostředky na obnovu kapličky Šlépěje v Zeleném dole v Nepomuku či na realizaci 

hlavního zelenohorského oltáře ze zrcadlového nerezu. Zájem obcí o tuto agendu má vzrůstající 

efekt. Nově jsou každý měsíc zpracovávány přehledy dotačních příležitostí a rozesílány na 

obce. Dotační management je prováděn pro obce zdarma. 

Díky projektu CSS tak byly za 6 měsíců roku 2016 získány navíc téměř 4 miliony Kč, které 

tvoří rozdíl let 2015 a 2016. V roce 2016 bylo získáno celkem 4.823.334 Kč, nepřiznané dotace 

jsou v objemu 677.474 Kč. Úspěšnost vyjádřená procenty tvoří 88%. 

Pokud by projekty byly zpracovávány externí firmou, představovalo by to náklady pro obce ve 

výši cca 351.480 Kč.  

Z analýzy vyplývá, že přínos projektu významnou měrou přispívá k rozvoji regionu a získávání 

individuálních dotací pro jednotlivé obce. Dotační management spočívá nejen v psaní projektů, 

ale i odborném poradenství, zasílání dotačních přehledů, administraci dotací a závěrečných 
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vyúčtováních akcí. Na zpracování individuálních projektů by Mikroregion rád do budoucna 

stavěl trvalou udržitelnost projektu CSS. 

 

Počet aktivit leden – březen 2017: celkem 129 

Preferované oblasti, vybrané na 1. setkání v roce 2016: 

 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 

 dotazy občanů 

 

3) Společné projekty v roce 2017 

název projektu dotační titul podání do celkové výdaje 

požadovaná 

dotace 

přiznaná 

dotace 

PSOV - mobiliář  PSOV  2016  416184    240000 

Bioodpady - 

Kompostéry 

OPŽP - 40. výzva      

10.5.2017 30.11.2016 2 016 840 1 714 314,08   

Bioodpady - 

Kontejnery a 

technika 

OPŽP - 41. výzva      

16.6.2017 30.11.2016 2 202 805 1 872 384,25   

Marketingové 

aktivity v CR MMR - 1. výzva CR 16.1.2017 785 770 392 855   

Technika do obcí PSOV 2017 - B 15.2.2017 800000  VYŘAZENO   

Expozice Böhnel Plzeňský kraj VCR 20.2.2017 112 390 

 

40000 
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Eva Urbanová a 

andílci Plzeňský kraj   

  

60000  

Cyklostezka 

Helenka – asfalt (2. 

pokus)           

 

Schválení realizace projektů: 

Separace bioodpadů v DSO Mikroregion Nepomucko - kompostéry, reg. číslo 

CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_040/0003829 

Separace bioodpadů v DSO Mikroregion Nepomucko - kontejnery a technika, reg. číslo 

CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_041/0003830 

Návrh usnesení: 

VH schvaluje realizaci projektů, pokud budou podpořeny finanční dotací v rámci OPŽP, 40. a 

41. výzva, dále schvaluje společnost STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o, IČO 62508822 

výkonem zadavatelských činností, schvaluje zadávací dokumentaci a Ing. Martinu Gabrielovou 

pověřuje k otevírání, posouzení a hodnocení nabídek. VH zároveň pověřuje Radu mikroregionu 

schválením rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky u obou projektů. 

Hlasování: 

Pro: 19 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

Další akce: 

Vernisáž posl. vzpomínkové výstavy R. Böhnela – Nepomuk 15.9. (17h)  

Odhalení oltáře na Zelené Hoře – 25.6. v 10:30 hodin. Vstup zdarma. 

Eva Urbanová a Andílci – 8.7. v 17 hodin 

Otevření Zelené Hory pro veřejnost – červenec 1., 2., 5., 6., 7., 9. 

 

Lukáš Mácha představil aktuálně vyhlášené dotační tituly: 

Mikrogranty v oblasti kultury - probíhá 

 

Havarijní fondy PK – žádosti 29. 5.- 19. 6. 
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Oprava movitých památek MKČR – příjem projektů do 30. 6. 

 

Ukliďme svůj kraj – PK - Jedná se zejména o čištění břehů řek a potoků, okrajů lesů a jiných 

porostů, cest apod. Likvidace černých skládek. Dotace max. 50tisíc. Žadatelem spolky. 

Vyhlášení v květnu 2017. 

 

Dále L. Mácha seznámil s proběhnutými i blížícími se kulturními akcemi v následující době: 

Žehnání kapličky Šlépěje v Nepomuku 

Speciální prohlídky arciděkanství 

Setkání kronikářů 

Beseda s Hanou Gerzanicovou a Liborem Humlem o Austrálii 

 

Nový projekt: 68. Výzva OPŽP 

Název projektu: Systém pro předcházení vzniku komunálních odpadů v DSO 

Mikroregion Nepomucko 

Příjem žádostí do 31. 7. 2017 

P. Motejzík představil nový projektový záměr, v rámci systému budování míst pro 

předcházení vzniku komunálních odpadů. Jedná se o centra pro opětovné použití výrobků 

nebo systémy opětovného použití výrobků, které budou napojeny na konkrétní obce. V rámci 

projektů lze pořídit přiměřenou svozovou a manipulační techniku. Cílem projektu je 

motivovat občany, aby darovali nepotřebné funkční věci ze svých domácností před jejich 

vyhozením a zároveň podpořit zájem si podobný výrobek odebrat. 

Záměrem Mikroregionu je zapojit obce, které mají smlouvu s nepomuckým sběrným dvorem, 

do tohoto systému využití odpadů. Pořídit kontejnery na nábytek, textil a knihy a přiměřenou 

svozovou a manipulační techniku na sběr kontejnerů. 

Realizace v obcích: Nepomuk, Čmelíny, Měcholupy, Mohelnice, Tojice, Třebčice a Životice. 

VH pověřuje kancelář Mikroregionu zpracováním žádosti o dotaci a předsedu J. Švece 

podáním žádosti o dotaci do 68. výzvy OPŽP. Dotčené obce souhlasí prostřednictvím 

Mikroregionu s realizací projektu na svém území.  

Hlasování: 

Pro: 19 
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Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

 

Nová klíčová aktivita – schválit novou klíčovou aktivitu (po dobu trvání projektu) 

Zajištění procesu zadávání veřejných zakázek v režimu zákona i mimo něj 

Oponování a konzultace v oblasti veřejných zakázek pro obce 

Hájení oprávněných zájmů obce a odborná podpora 

Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek 

Plní další úkoly CSS 

Odborné rady a z nich vyplývající odpovědnost 

Intenzivní kurz k veřejným zakázkám (čtyřdenní školení – ubytování a stravu hradí SMO ČR) 

E-learning též k odpovědnému zadávání veřejných zakázek 

Následná tematická školení k veřejným zakázkám 

Jedno či dvoudenní stáž u zkušeného zadavatele a následné setkání absolventů stáží k 

vzájemnému předání zkušeností 

Rozdělení pozice 0,6 úvazku mezi stávajícího manažera a stávajícího specialistu. 

 

Návrh usnesení: 

VH schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o vzájemné spolupráci při realizaci projektu Posilování 

administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce ze dne 13. 6. 2016 

Hlasování: 

Pro: 19 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

 

L. Mácha rozdal přítomným k vyplnění dotazníky spokojenosti. 

 

 

4) Inventarizace, audit, schválení účetní závěrky za rok 2016 
Proběhla fyzická inventura a kontrola nových věcí rovněž ze strany PK. 
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Proběhl audit ze Strany Plzeňského kraje s méně závažnými výhradami. 

(schválit řešení chyb). Předseda revizní komise Zdeněk Tomášek byl fyzicky s chybami 

seznámen a souhlasí s následujícím řešením. 

 

Návrh usnesení: Valná hromada Mikroregionu Nepomucko schvaluje zprávu o výsledku 

přezkoumání hospodaření DSO Mikroregionu Nepomucko za rok 2016 a odsouhlasuje vyřešení 

nedostatků následujícím způsobem: 

 

Kontrolou pokladních dokladů bylo zjištěno, že na cestovních příkazech chybí podpis a datum 

oprávněné osoby před zahájením pracovní cesty. 

bylo doplněno 

 

Kontrolou pokladních dokladů a cestovních příkazů bylo zjištěno, že v mnoha případech není 

na CP uveden čas nástupu a čas ukončení pracovní cesty (nelze určit nárokovou sazbu 

stravného). 

bylo doplněno 

Kontrolou pokladních dokladů a cestovních příkazů bylo zjištěno, že ačkoliv byl zaměstnanec 

na pracovní cestě prokazatelně déle než 5 hodin, nebylo mu proplaceno stravné. 

Interní směrnice stanoví, že pokud zaměstnanec obdrží na pracovní cestě (školení) hlavní 

jídlo, které nehradí, není mu stravné vyplaceno. Směrnice bude změněna a stravné bude 

vypláceno. 

Kontrolou výkazů a účetních dokladů bylo zjištěno, že DSO zaúčtoval na výdajích investiční 

dotaci, ačkoliv pořízený majetek zařadil na účet 028 DDHM. 

Jednalo se o příjem od lidí na zhotovení oltáře na Zelené Hoře, a tento příjem byl zaslán 

nadaci ČSOB, která na oltář pořádala veřejnou sbírku. S účtem 028 tento výdej nesouvisí.  

Hlasování: 

Pro: 19 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

Revizní komise přednesla zprávu o výsledku hospodaření za rok 2016 v souladu se zprávou o 

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

 

 

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

výhrad. 

 

Hlasování: 

Pro: 19 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

 

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

Hlasování: 

Pro: 19 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

Vyřazení odepsaného majetku: 

Návrh usnesení: VH schvaluje vyřazení odepsaného majetku k 30. 11. 2017 a převedení na 

členské obce. Soupis majetku tvoří přílohu zápisu. 

Hlasování: 

Pro: 19 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

5) Ostatní, diskuze, závěr 

Žádost MAS – MAS požádala o příspěvek ve výši 10.000 Kč na činnost (grantový program pro 

obce). 

Návrh usnesení: 

VH schvaluje příspěvek pro Místní akční skupinu sv. Jana z Nepomuku, z.s. ve výši 10.000 Kč. 

Hlasování: 

Pro: 18 

Proti: 0 

Zdržel se: 1 
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Umělecké dílo pro kruhový objezd U Pyramidy – bylo informováno, že o výsledku rozhodne 

červnové ZMN města Nepomuk. 

Hrob Alexandra Berndorfa – byla projednána nabídka k adopci hrobu. Další kroky budou 

konzultovány s městem Nepomuk. 

 

 

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

 

V Nepomuku dne 28. 4. 2017 

 

 

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

 

Ověřil:  Jana Kubíková               ………………………………………………………… 

 

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

 


