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Zápis z l1,. zasedání valné hromady
Sdruženíobcí mikroregionu Království
2018 -2022

konaného dne 29.tl.20t9 v obci Věrovany

Přítomni:
Omluveni:

Hosté:

Miroslava Zavadilová. Marie Švédová.Mojmír Dostál, Lukáš Bartoň. David
Šimoník.Ing. Ivo Čečman.Ing. Tomás rúuaeet. Miroslava omelková. Ing.
Dalibor Šefčík
Petr Mazal. Zdeněk Jančo. Ing. Roman Zbožínek, PhDr. Petr Hanuška. Ph. D..
Jitka RůŽičková,Jarmila Kowalczuková
Miroslav Kubíček.Ing. Pavel Florák, Mgr. Michal Kuděla. Joseť Dušek' Mgr.
ondřej Krejěí + 4. Bc. Radka Podmolíková.

Celkový počet zástupců obcí s právem hlasovat: l4
Počet přítomných zástupcťr obcí s právem hlasovat: 9
Doba zahájení jednání: 9:00 hodin

l. Zaháiení. rrrocedurální otázkv. kontrola usnesení z minulého zasedání

Paní předsedkyně mikroregionu Království srdečně přivítala přítomnézástupce jednotlivých
obcí a předala slovo starostovi obce Věrovany panu Miroslavu Kubíčkovi'který v krátkosti
seznámil přítomné o dění v obci.
Poté předsedkyně přednesla návrh programu l l. zasedání valné hromady.
Program jednání:
l. Zaháiení, procedurální otázky, kontrola usnesení z minulého zasedání
2. Rozpočtové opatření
3. Průběh realizace projektu Strategické dokumenty
4. Hodnocení soutěže Království objektivem občanůKrálovství
5. Vánoční koncert v Dubu nad Moravou
6. Hanácký bái2020
7. Příprava rozpočtu na rok 2020
8. Různé,diskuze
Usnesení č.lllll20l9
Valná hromada schvaluje doplněný program
Království 2018-2022.
9
0

Hlasování:

pro

ll.

proti

zasedání Sdruženíobcí mikroregionu
0 zdržel se

Předsedkyně provedla kontrolu usnesení z minulého zasedání konaném v obci Majetín a
konstatovala. Že stanovené úkoly jsou průběžněplněny.
Dále předsedkyně inťormovala o jednání rady MK. které se uskutečnilo dne 19. l l . 2019
ve Velkérn Týnci a na kterém byla mimo jiné schválena změna rozpisu rozpočtu č. RR/6/20l9
a připraven program jednárrí valné hromady.

Usnesení č.2llll20l9

Valná hromada bere na vědomí kontrolu usnesení z l0. zasedání Sdruženíobcí

mikroregion u Království

Hlasování:

9

20 l 8_2022.

pro

0

proti

0

zdÉel se

2. Roznočtové onatření

UčetníMK paní Bc. Radka Podmolíková seznámila přítomné zástupce obcí se zněním
rozpočtovéhoopatření č. 4l20l9 a podala vysvětlení k jednotlivým poloŽkám. Jedná se o
narozpočtovánídotace a výdajů na projekt
poznáním" o náklad na opravu
'.Království za
plachet stanu (cca 32 000.- Kč). Krytí těchto poloŽck je zajištěno zapojením zůstatku
z předchozích let a rezervy. DalšípoloŽkou je přesun prostředků na dohody o provedení
práce v rámci ,.Strategických dokumentů''. a to podle uzavřených dohod. Paní účetnírovněŽ
zodpověděla otázky ke skladbě rozpočtu MK na rok 2020. K předloženému rozpočtovému
opatření č.4l20l9 nebyly vzneseny žádnépřipomínky.

Usnesení č.3llll20l9

Valná hromada schvaluje rozpočtovéopatření č. 4l20l9 dle předloženéhonávrhu.
Hlasování: 9 pro
0 proti
0 zdržel se
3. Průběh realizace proiektu Strategické dokumentY
Pozvání k jednání přijali zástupci společnostíEnvipartner. s. r. o a MDP Geo. s. r. o.. kteří
pro obce MK zajišt'ujístrategické dokumenty. Jejiclr pracovníci představili objem prací.
kteý vychéuíz poŽadavků výběrového řízenía nastínili harmonogram chystaných úkonů.
Zainteresované obce budou po dobu realizace Žádány o poskýování údajůpro vypracování
jednotlivých dokumentů _ pasportů (data stávajících sítív souborech png nebo dgn)'
případně o spolupráci na geografickém popisu daných lokalit (dopravní značení.mobiliář.
hřbitovy. zeleň apod). Práce v terénu budou zahájeny v lednu 2020. Každá zúčastněnáobec
jmenuje odpovědného (kontaktního) pracovníka. ZaMK budou s dodavateli spolupracovat
sjednaní zaměstnanci.
obcím' které se tohoto projektu účastní.byly předloŽeny návrhy smluv s MK. jejichŽ
předmětem je úhrada částky ve výši spoluúčasti (5 oÁ zvysoutěŽené částky) za zpracování
poŽadovaných dokumentů a podíl na spoluúčastiza přípravu a Íízeníprojektu' výběrové
řízení' apod. Po upřesnění a doplnění budou předmětné smlouvy zaslány dotčeným obcím
k podpisu.

Usnesení č.4llll20l9

Valná hromada bere na vědomí zprávu společnostíEnvipartner' s. r. o. a MDo Geo,
s. r. o. o zahájení prací na projektu ,,Vytvoření sÚrategických dokumentů pro sdružení
obcí mikroregionu Království".

Hlasování:

9

pro

0

proti

0 zdržel se

4. Hodnocení soutěže ..Království obiektivem občanůKrálovství.,

o

časti. průběhu i hodnocení ťotografické soutěŽe
objektivem občanů
''Království
Království" krátce pohovořila paní nrístostarostka z pořádající obce Císařov paní Marie
Švédová.Letošního ročníkuse účastnilol9 fotograÍů s velmi zdařilými l27 fotogtafiemi.
Paní předsedkyně MK poděkovala obci Císařov za příkladnou organizaci této jiŽ tradiční

kaŽdoroční soutěŽe.

Usnesení č. 5/l l/20l9
Valná hromada bere na vědomí zprávu o hodnocení fotografické soutěže ,,Království
objektivem občanůKrálovství".

Hlasování:

9pro

Oproti
2

Dzdň,el

5. Vánoční koncert v Dubu nad

Moravou

Letošnívánočníkoncert pořádaný MK se tradičně koná 26. 12.2019 v chrámu Panny Marie
vDubě nad Moravou. Zahájení je tentokrát v 17:00 hodin a jako interpret se představí
hudební skupina VESNA. Předpokládaný finančnínáklad vánočníhokoncertu je 39 tis. Kč
vč. DPH.

Usnesení č,.6llll20t9
Valná hromada bere na vědomí konání vánočníhokoncertu
hodin v Dubu nad Moravou.
9
0

Hlasování:

pro

proti

MK dne 26.l2.20l9 v l7:00
0 zdržel se

ó. HanáckÝ bál 2020

PříštíHanácký bál. který se kaŽdoročně koná v RCo olomouc, se uskutečníl.2.2020.Pan
Ladislav Čechák (syn zakladatele folklórního spolku Týnečáci a orgánízátor posledního
ročníku)zaslalVH dopis. kterým upřesnil nabídku o převzetí pořadatelství této prestiŽní akce
mikroregionem! a to z důvodu nezájmu Týnečáků.V podstatě se jedná o poskytnutí právní
subjektivity (tČ) a o fyzickou pomoc v den konání bálu. Bylo dohódnuto, }e p- náslédujici
bál vzhledem ke krátké době bude vyuŽito předjednaného zajištěníprogramu a prostor. Na
dalších ročnícíchbude se MK podílet v rozsahu a ťormě' která vzejde z vyhodnocení bálu
v roce 2020.

Usnesení č,.7llll20l9

Valná hromada schvaluje převzetí pořadatelství Hanáckého bálu dne 1. 2.2020 v rámci
kulturních akcí Sdružení obcí mikroregionu Království
Hlasování:
9 pro
0 proti
0 zdržel se
7.

Příprava rozpočtu na rok 2020
Rozpočet MK pro rok 2020 nebude moŽné pro krátkou lhůtu na jeho zveřejnění projednat a
schválit na příštívalné hromadě (|2.l2.20l9). Dohodnuto. Že prozatím bude schváleno
připravované rozpočtovéprovizorium a rozpočet pro rok 2020 bude schválen po lhůtách
stanovených pro jeho zveřejnění najednání VH v lednu 2020.

Usnesení č,.8llll20l9
Valná hromada bere na vědomí připravovaná Pravidla rozpočtovéhoprovizoria pro rok
2020 a posunutí termínu schválení řádného rozpočtu MK pro rok 2020.
9
0
0 zdržel se

Hlasování:

pro

proti

8. Různé.diskuze

Paní předsedkyně podala informace o akcích pořádaných MK v první polovině příštíhoroku:
Zimní hry _ Majetín
Království hraje. tančí.zpívá- Grygov
Královstvím na kole (celý MK)

_

Ing. Pavel Horák _ informace

_
-

MAS Hanácké království:
začátkem2020 výzva na chodníky
běŽí výzvapro ZŠ(IROP)
občanská vybavenost v obcích (PRv) - bude upřesněno na příštímzasedání
VH MAS se uskutečnív 0ll2020

J

Příštívalná hromada se uskutečnív pátek 12.12.2019 v 9:00 v obci Glygov.
Jednání skončeno: v l0:40 hodin

V Blatcidne: 5.12.2019
Zapsal: Josef Dušek
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