Dobrovolný svazek obcí VITORAZSKO
nám. T.G. Masaryka 9, 378 06 Suchdol nad Lužnicí
Zápis ze shromáždění starostů Svazku obcí Vitorazsko
konaného dne 3. dubna 2019 v 15,00 v zasedací místnosti Obecního úřadu
v Rapšachu
Přítomni členové:
•
Město Suchdol nad Lužnicí, Luboš Hešík, starosta
•
Město České Velenice, ing. Jaromír Slíva, starosta
•
Obec Dvory nad Lužnicí , MgA Matouš Řeřicha, místostarosta
•
Obec Rapšach, JUDr. Lenka Cvrčková, starostka, předsedkyně DSO
Omluveni:
•
Obec Halámky, Jan Prokeš, starosta,
•
Obec Nová Ves nad Lužnicí, Josef Dlabík, starosta
Konstatuje se, že shromáždění je usnášeníschopné.
Přizvaní:
Bc. Tomáš Novák, ředitel MAS Třeboňsko
Program:
1) Zahájení
2) Zpráva o činnosti MAS Třeboňsko
3) Informace o nových výzvách IROP
4) Členský příspěvek na rok 2019
5) Rozpočtové změny
6) Prezentace firmy ESYST, s.r.o., veřejné osvětlení
7) Různé, diskuse
8) Závěr
1) Jednání zahájila Lenka Cvrčková. Přivítala účastníky a seznámila je
s projednávaným programem. Shromáždění nemá k programu připomínky.
2) Ředitel MAS Třeboňsko informoval o činnosti MAS. Uvedl, že MAS ve dnech
28. a 29.5. pořádá konferenci Jihočeský venkov, jíž se budou účastnit také
zástupci ministerstva zemědělství. Dále informoval o připravovaném grantu
MAS ve spolupráci s KÚ a Českou zemědělskou universitou, týkajícím se
sucha v krajině. Grant bude určen DSO, výsledkem má být smysluplná
studie o opatřeních na hospodaření s vodou na území DSO. Dotace je
100%. Pan ředitel pošle podklady – mapu kritických bodů. Pro příští POV se
rýsuje možnost dotací na turistický mobiliář ve spolupráci s Turistickou
oblastí Třeboňsko.
Shromáždění bere na vědomí informace o činnosti MAS Třeboňsko
Hlasování 4/0/0
3) Ředitel MAS informoval o tom, že MAS Třeboňsko vyhlásila v březnu 2
výzvy z IROP (Bezpečná a udržitelná doprava II – 5. výzva a Bezpečná a
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udržitelná doprava II – 6. výzva) a 3 výzvy z OPŽP (1. Realizace ÚSES a
protierozní opatření, 2. Výsadba dřevin II a 3. Realizace sídelní zeleně).
Shromáždění bere na vědomí informace o nových výzvách IROP a OPŽP
Hlasování 4/0/0
4) Po projednání shromáždění schvaluje výši členského příspěvku ve výši 20,Kč na jednoho občana, podle následujícího počtu obyvatel k 1.1.2019 (dle údajů
ČSÚ) :
•
Suchdol nad Lužnicí ..........3 429
•
České Velenice..................3 024
•
Rapšach................................587
•
Nová Ves nad Lužnicí...........339
•
Dvory nad Lužnicí.................324
•
Halámky................................172
Příspěvek bude zaslán jednotlivými členy na účet DSO.
Shromáždění schvaluje členský příspěvek na rok 2019
Hlasování 4/0/0
5) Po projednání
Shromáždění schvaluje rozpočtovou změnu č. 1 do rozpočtu na rok 2019
Hlasování 4/0/0
6) Shromáždění prezentovali svůj výrobní program v oblasti veřejného
osvětlení – LED zářivky - zástupci firmy ESYST, s.r.o. Informovali též o možnostech
dotací na pořízení veřejného LED osvětlení.
7) V diskusi
•
informovala starostka obce Rapšach - na základě usnesení
shromáždění z 29.11.2018, kdy se starostové usnesli, že spolufinancování
dotace z POV 2018 (oprava fasády ZŠ Rapšach) zaplatí obec Rapšach, po
vyúčtování požádá ostatní členy DSO, jejichž děti navštěvují ZŠ v Rapšachu,
o příspěvek formou příspěvku/daru - o celkových nákladech akce, spoluúčasti
a počtu dětí, které ve školním roce 2017-18 navštěvovaly ZŠ Rapšach, a
z toho vyplývající výši případného příspěvku.
Celkové výdaje projektu .............................................854 334,Celkové uznatelné výdaje dotace................................849 334,Dotace poskytnutá KÚ.................................................424 667,Vratka dotace odeslaná 7.3.2019..................................20333,Odesláno obcí Rapšach na účet DSO.........................442 667,Celkový počet dětí 2018.......................................................105
Z jednotlivých obcí/případný podíl:
Suchdol nad Lužnicí.....................................................24/101 184,Halámky....................................................................... .9/37 944,Dvory nad Lužnicí..........................................................8/33 728,Nová Ves nad Lužnicí...................................................7/29 512,2

České Velenice.............................................................5/21 080,Rapšach........................................................................52/219 219,Jednotliví starostové projednají možnost úhrady podílu ve svých
zastupitelstvech/radách.
•
Po diskusi o možnostech využití stanů ve vlastnictví DSO Vitorazsko
se shromáždění usneslo, že stan je možno využít jen na akce pořádané nebo
spolupořádané členskou obcí/městem.
Shromáždění se usneslo na tom, že stany ve vlastnictví DSO je možno využít jen na
akce pořádané/spolupořádané členskou obcí/městem
Hlasování 4/0/0
•
Předsedkyně DSO zajistí nabídku pojištění majetku DSO.
Shromáždění ukládá předsedkyni do příštího shromáždění poptat nabídku pojištění
majetku DSO
Hlasování 4/0/0
8) Shromáždění ukončila předsedkyně svazku.
Zapsala: JUDr. Lenka Cvrčková
Ověřovatel:
V Rapšachu 3. dubna 2019
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