Zápis

z jednání valné hromady Svazku obcí mikroregion Třemšín
konané dne 5.12.2019

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

Program:

l. Zahájení
2. Rozpočet svazku na r. 2020
3. Diskuze

l. Zaháleni

Valnou hromadu Svazku zahájil a řídil předseda svazku paní Ing. Josef Vondrášek.
Seznámil přítomné s programem jednání a nechal o něm hlasovat.
Hlasování: všichni PRO
2. Rozpočet svazku nar. 2020

Příjmy
položka
4121

Výdaje
název

příspěvky

částka

název

položka

72 000 Kč 5021

mzdy

částka

13 000 Kč

obcí

2141

úroky

700 Kč l 5139 ] propagační materiál
5163 l bankovní poplatky
5167
školení
5169
služby
Cestovné
5173
Občerstvení
5175

5222 l Příspěvek MAS
Plánované příjmy
Zůstatek z r.2019
Celkem

72 700 Kč l Plánované výdaje
746 549,24 Kč | Rozpočtová rezerva
819 249,24 Kč | Celkem

34 000 Kč
l 500 Kč
10 000 Kč
20 000 Kč
25 000 Kč
6 000 Kč
2 000 Kč
Ill 500 Kč

707 749,24 Kč
819 249,24Kč

Ing. Vondrášek:
Na duben plánujeme návštěvu Ratíškovic.
V rozpočtu zůstává rezerva ve výši 600 tis. Kč na stavbu rozhledny na vrchu Třemšín.
Realizace stavby se pozastavila, Arcibiskupství čeká na dotační titul.
Do diskuze se nikdo další nepřihlásil.

Po projednání dal předseda svazku hlasovat o návrhu usnesení:
Valná hromada Mikroregionu Třemšín schvaluje rozpočet svazku na rok 2020.
Hlasování: všichni PRO

Usnesení č. 6/2019 bylo schváleno.

3. Diskuze

Ing.

Šourková:

Sedlice má přislíbenu dotaci na vodovodní přípojky, není zahrnut přivaděč.
Podávali jsme žádost o dotaci na veřejné osvětlení na MZP

Řešíme rozhlas - propojení na mobilní telefony občanů.
Požádali jsme MAS o dotaci na spolkovou místnost.
pí Strnadova:
Vranovice zahájily stavbu vodovodu a kanalizace, zatím jsme s prací stavební firmy

i dozoru spokojeni. ČEZ bude pokládat kabely do země v polovině obce.
Probíhá prodej zainvestovaných obecních pozemků pro výstavbu rodinných
domků za l 050,- Kč/m2, do dvou let by měly být hotové všechny sítě. Jedná se o
pozemky o výměře 800 - 1100 m2.
Ing. Vondrášek:
Západočeské komunální služby zdražují, oslovil jsem firmu Rumpold a Technické
služby Příbram s žádostí o zpracování cenové nabídky. Rumpold oznámil, že nemá
kapacitu, TS Příbram zatím neodpověděly. Budeme platit za separovaný odpad, i
za papír.
Ing. Hutr:

Věšín se připravuje na stavbu kanalizace, problémy s vlastníky pozemků [zbývá
posledních 5).
Před schválením nový územní plán.
Obdrželi jsme dotaci na vrty.
p. Hudeček:

V Koupi řešíme odkanalizování, plánujeme domovní čističky, na které dostanou

občané příspěvek od obce, obec dostane dotaci ze SFŽP. Máme 33 stále obydlených
domů, otázka, zda příspěvek na domovní ČOV poskytnout i rekreačním objektům.
Chceme využít dotaci na pořízení územního plánu, který obec nemá.

Ing. Daniel:

Ve Vševilech jsme začali s rekonstrukcí hospody. Dotaci jsme nedostali, musíme
financovat celé z rozpočtu obce.
p. Doležal:

VHudčicích nemáme vodovod ani kanalizaci, nechali jsme zpracovat studii na
vodovod.

Ukončili jsme pronájem lesů firmě Kaiser, budeme hospodařit sami.
pí B alko vá:

Výkup separu - papíru - řešíme přes školu.
Mikroregion by mohl využít dotace na doprovodnou infrastrukturu cestovního
ruchu z MMR - odpočívadla, informační tabule.

Zapsala: 10.12.2019
Marcela Sladká

Ověřovatelé:
Markéta Balková

Ing. Pavel Hutr

Ing. Josef Vondrášek
předseda Svazku

