Zápis

z jednání valné hromady Svazku obcí mikroregion Třemšín
konané dne 16.4.2019

na restauraci New Romance v Rožmitále pod Třemšínem

Přítomni: Vilém Trčka, Ladislav Doležal, Markéta Balková, Jaroslav Hudeček, Ing.
Josef Vondrášek, Ing. Zuzana Sourková, Ing. Pavel Hutr, Blanka Strnadova,
Ing. Karel Daniel

Omluven: Jaroslav Cibulka

Přizváni: Mgr. Pavla Černochová Váňová, Mgr. Rudolf Šimek - Podbrdské muzeum
Mgr. František Žán - MKS

Program:

l. Zahájení
2. Volba předsedy, místopředsedů a kontrolora Svazku
3. Informace o výstavbě kanalizace v obcích Vranovice a Sedlice
4. Zkušeností s klubovou činností v obcích

5. Pozvání starostů a zastupitelů obcí Ratíškovice a Milotice
6. Slavnost královny Johanky
7. Různé

l. Zahájení

Valnou hromadu Svazku zahájil a řídil předseda svazku paní Ing. Josef Vondrášek.
Seznámil přítomné s programem jednání a nechala o něm hlasovat.
Hlasování: všichni PRO
2. Volba předsedy, místopředsedů, rady a kontrolora Svazku

Dle platných stanov Svazku - či. VI. a Vil. proběhla volba předsedy,
místopředsedy a kontrolora Svazku pro další dvouleté období:

a) předseda

Ing. Zuzana Sourková navrhla jako předsedu Svazku Ing. Josefa Vondráška.
Další návrhy nebyly podány.
Po projednání dává paní Balková hlasovat o návrhu usnesení:
Valná hromada zvolila pro příští dvouleté období předsedou Svazku obcí
Mikroregion Třemšín Ing. Josefa Vondráška.
Hlasování: všichni PRO

Usnesení č. 1/2019 bylo schváleno.

b) místopředsedové
Ing. Josef Vondrášek navrhl, aby nadále vykonávali funkci místopředsedů paní
Markéta Balková a Ing. Pavel Hutr.
Další návrhy nebyly podány.
Po projednání dává Ing. Vondrášek hlasovat o návrhu usnesení:
Valná hromada Svazku zvolila při příští dvouleté období místopředsedou
Svazku obcí Mikroregion Třemšín Ing. Pavla Hutra.
Hlasování: všichni PRO

Usnesení č. 2/2019 bylo schváleno.
Po projednání dává Ing. Vondrášek hlasovat o návrhu usnesení:
Valná hromada Svazku zvolila při příští dvouleté období místopředsedkyní
Svazku obcí Mikroregion Třemšín paní Markétu Balkovou.
Hlasování: všichni PRO

Usnesení č. 3/2019 bylo schváleno.
c) rada
Ing. Vondrášek:

Radu dle stanov Svazku tvoří předseda a dva místopředsedové.
Po projednání dává Ing. Vondrášek hlasovat o návrhu usnesení:
Valná hromada Svazku zvolila pro příští dvouleté období radu ve složení:
Ing. Josef Vondrášek, Ing. Pavel Hutr a paní Markéta Balková.
Hlasování: všichni PRO
Usnesení č. 4/2019 bylo schváleno.

d) kontrolor

Ing. Vondrášek navrhl jako kontrolora Svazku Ing. Zuzanu Sourkovou.

Po projednání dává Ing. Vondrášek hlasovat o návrhu usnesení:
Valná hromada zvolila pro příští dvouleté období kontrolorem Svazku obcí

Mikroregion Třemšín Ing. Zuzanu Šourkovou.
Hlasování: všichni PRO

Usnesení č. 5/2019 bylo schváleno.

3. Informace o výstavbě kanalizace v obcích Vranovice a Sedlice

Ing. Šourková:
v obci Sedlice probíhá výběrové řízení na dodavatele
velký problém s financováním akce, úvěr ve výši 22 mil. Kč na 25 let
náklady 50 mil. Kč - odkanalizování Sedlice a Hoděmyšle + vodovod Hoděmyšl
proběhla veřejná schůze, kde se projednávalo zvýšení daně z nemovitostí
dotace se SFZP 63 % uznatelných nákladů
téměř nulové příjmy z lesů (dříve % mil. - l mil. Kč/rok), v souvislosti s výskytem
kůrovce spadla cena dřeva na minimum
pí Strnadova:
ve Vranovicích proběhla veřejná schůze
jsme před dokončením projektové dokumentace
rovněž úvěr 22 mil. Kč na 25 let
pí Balková:

ve Hvožďanech máme kanalizaci vyřešenou, okolní osady vyvážíme do Březnice
v Březnici poplatek 60,- Kč/m3
vyvážení jímek zajišťuje obec za paušální poplatek 1.320,- Kč/vývoz
vLeleticích CEZ plánuje položení zemního vedení, při té příležitosti bychom
opravili dešťovou kanalizaci
p. Doležal:

obec Hudčice poskytuje občanům příspěvky na domácí ČOV, ale mají problémy
s výstavbou, každý rok mají povinnost dávat vodu na rozbor, což nedělají

4. Zkušeností s klubovou činností v obcích

Ing. Vondrášek:

Koncem loňského roku opustili nájemci hospody [KD) v Hutích p. Tř., ve Strýčkovech i
v Pňovicích. Do Hutí se podařilo sehnat nového nájemce, do Strýčkov a Pňovic ne. Po vzoru
Zalán, kde funguje hasičský klub, jsme stejný model uplatnili i v Pňovicích a Srýčkovech
s tím, že město hradí náklady na energie [vytápění, elektřinu). Je to jediná možnost, jak
v osadách zachovat místo pro setkávání občanů.

p. Trčka:
V Bezděkově máme problém se zachování prodejny. Obec nevybírá nájem, přispívá na
elektřinu, dodavatelé odmítají zavážet.

Ing. Šourková:
Od l. 4. se v Sedlici se přestaly vařit obědy, jinak hospoda funguje.
Funguje i klubovna na hřišti v Hoděmyšli.
pí Balková:
KD ve Hvožďanech v pronájmu + vagón [soukromý objekt na pozemcích obce)
Vacíkov - hospoda U Lišáka
Leletice - KD provozovaný formou klubu, obec přispívá na elektřinu
Roželov - Mýta - klub
Pozdyně - soukromá hospůdka

p. Hudeček:
V Koupi je budova hospody v majetku obce, 40 let stejný nájemce, nájem 100,- Kč/měsíc.

5. Pozvání starostů a zastupitelů obcí Ratíškovice a Milotice

Ing. Vondrášek:

Vzhledem ke kladným ohlasům na návštěvu Ratíškovic jsem pozval představitele
obcí Ratíškovice a Milotice k návštěvě Rožmitálska na Slavnost královny Johanky
s tím, že bychom v září zopakovali návštěvu na Moravě.

6. Slavnost královny lohankv

Mgr. Váňová Černochová a Mgr. Šimek z Podbrdského muzea osobně pozvali
přítomné starosty na Slavnost královny Johanky, která se bude konat v sobotu
15.6. - opět vystoupí Rosenthal, v letošním roce kulaté výročí bitvy, kterou vedla
sama královna Johanka, tradiční historický průvod a vyznamenání Paní
rožmitálské. Bude přístupné nádvoří zámku. Večer vystoupí dvě kapely + ohňová
show.

Pozvánka do muzea - rok Karla Daniela Ganglofa, v říjnu vernisáž výstavy.
V prázdninovém období - výstava „Jak se rodí večerníčky".

7. Různé
Mgr. Zán:
Zvu všechny na akce v Rožmitále
21.4. Tradiční běh Rožmitál - Březnice

24.4. Kouzelník Čárykluk
26.4. Otevření skateparku ve Starém Rožmitále s vystoupením úspěšných
sportovců
27.4. Výstup na Petráškovu horu
28.4. Zahajující koncert II. ročníku Festivalu J. J. Ryby

30.4. Pálení čarodějnic ve sportovně-rekreačním areálu u Sadoňáku
1.5. Retro májový průvod

8.5. Koncert ZUŠ J. J. Ryby na rožmitálském zámku
10.5. Koncert v rámci Festivalu J. J. Ryby v kostele Povýšení sv. Kříže ve Starém
Rožmitále

19.5. Festival dechových orchestrů ZUS a mažoretek
24.5. Noc kostelů
1.6. Den dětí ve sportovně-rekreačním areálu u Sadoňáku (aquazorbing)
2.6. Parní lokomotiva na rožmitálském nádraží

15.6. Slavnost královny Johanky

Zapsala: Marcela Sladká
21.4.2019

Ověřovatelé zápisu:

pí Markéta Dálková

Ing. Pavel Hutr
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Ing. Josef Vondrášek
předseda Svazku

