Ttc
Zapis z jednání správní rady Svazku obcí Drahanská vrchovina
konané dne 30. listopadu 2010 v obci Nemojany
ítomní;p. Vlach, Mgr. Vlk, pí JUDr. Hermanová /odchod v 1 1. hod. l, KŤíŽová, Šíblová,
Švarcová,p. Koutny, Dvo áček, pí Ševčíková,p.Pospíšil,Halas, Pěěek, Šteflieek,Po ízek
omluvení; p. Chromy
Hosté: p. Švarc,Šmerda

P

Zabájení

1)

Místostarosta obce Nemojany p ivítal p ítomnéa p edal slovo p edsedovi svazku a ten navrhl,
aby byl Íízerum schrize pově en p. Mgr.Vlk.
Usnesení č. 7:
Správní ruďa pově uj e Íizenímzasedéní p. Mgr.Vlka.
Proti: 0
Zdržel:O
P ítomno: 12 členri Pro: 12 hlasri

\-

Pan Mgr. Vlk konstatuje, že program byl zaslán všem písemně. Nawhl, aby byl z programu
vypuštěn bod Hospoda ení svazkq kter byl projednán na valné hromadě' K ruíwhu nebyly
p ipomínky.
Usnesení č. 2:
Správní rada schvaluj e navržsrt program dnešníhozzsedáni.
Proti:
ZdrŽe|:O
P ítomno: 12 ělen Pro: 12
Schválen program:
1. Zahájern
2. Volba zapisovatele a ově ovatelri ápisu
3. Kontrola plnění usnesení
4. Propagace mikroregionu
5. Zdrav mikroregion - obhajoba kategorie B
6. Regiontour 2011
7. Udržování kultumích tradic
8. Hippostez-ky
9. Rrizrré (Mysis)
10. Závěr

hlasri

\Ý

Volba ově ovatelri zápisu

0

zapisovatele
r* Ir,tgr. Vlk navrhuje lako ově ovatele ápisu p. Josefa Po íz,ka a pí Hanu Šíblovoua
zapisovatelku pí. Danu K ížovou.
Usnesení ě 3:
sp.á*í *d' *h"aluje ově ovatele zápisu p. Josefa Po ízka a Hanu Šiblovoua zapisovatelku
Danu K ížovou.
Z,držBl:O
Proti: 0
P ítomno: 12 členri Pro: 12 hlasri
2)

a

Kontrola plnění usnesení z poslední správní rady
dotace _ p. Vlach provedl vyhodnocení
- odpadové hospodá ství - v bodě rtnné
- zwšitt íděníodpadťr v bodě rtlrrÉ
Ď
_ Regiontour 201 1 - v bodě 6) programu
- zptáYa o kamerovém systému _ p. Vlach projednal s p. Kuěerou instalaci

3)
_

-

obcích

dru:Žební styk _

filtr

ve čty ech

p. 5o.'t''y měl zaslat starost m souhrnné vyričtovanídružebnícesty na

Slovensko. ZasIaI pí Svarcové, která rozešle ostatním starost m

- p íprava planu práce na rok 2011 - p ipomínky k planu práce dodala pouze pí. Vejmolová,
Mgr. Vlk rozešle obcím
- svolarrím správní rady byl pověÍenp.Zdeněk Chromy - splněno.
Zápis ze správní rady byl ově en p. Karlem Šmerdou(za Zdettka Chromého) a Danou
K ížovoua nebyly k němu Žádné p ipomínky.
4) Propagace

mikroregionu

Mgr. Vlk zhodnotil souěasny stav dle podkladri pí Vejmolové.
Usnesení č. 4:
Správní radabere na vědomí zprávu o propagaci mikroregionu.
Proti: 0
P ítomno: 12 ělenťr Pro: 12 hlasri

ZdrŽel:0

Zdrav mikroregion
Dny zdravíproběhly ve dnech 15.-25.10.20|0 azuč,astnily se jich: Základní školy Podomí,
Drnovice, Habrovany a Raěice-Pístovice a Mate ské školy Krásensko, Ruprechtov a
5)
_

o.s.Rychta.
- Ve ejná obhajoba kategorie B
obhajobanaministerstvu Živ. prost edí proběhla 24. listopadu za společnéričasti všech měst a
mikroregionu, které dosáhly kategorieB.Zttěastnili Se p.Mgr.vlk, p. Vlach apí Vejmolová.
- stav projektu
Bezpečn cesta do školy - v republice zabezpečuje po odborné strance Centrum dopravního
q zkumu, Nadace Partnerství a Besip _ zaslaly nám nabídky pro spolupráci
odpadkové koše _ obce dostaly náměty na nákup košri na t íděníodpadk na ob.ri adech, na
každou obec p ipadá částka asi 12 tis. Kč. obce musí sdělit o jaké koše by měly zíjem,
protože mikroregion musí vypsat qiběrové ízení.Po diskusi dohodnuto, že do konce p íštího
tydne starostové sdělí své požadavky.
Plnění kritériív roce 2010 _ probráno na ve ejné obhajobě v Drnovicích.
Usnesení č. 5:
Správní raďabere na vědomí zprávu o Zdravém mikroregionu.
Proti: 0
Z&ŽeI:0
P ítomno: 12 ělen Pro: 12 hlas
6) Regiontour 2011

Město Vyškov počítás našíričastína jejich starrku zapoplatek 15 tis. Kč. Musíme dojednat
instalaci znakri obcí, baneru a většíprostor na propagaci mikroregionu.
Usnesení č. 6:
Správní radasouhlasí s ričastínavystavě Regiontour 2011 s městem Vyškov za splnění našich
podmínek _ instalaci znakri obcí, baneru a většího prostoru na prop agaci mikroregionu.
Správní radapově uje Mgr. Vlka jednaním s městem Vyškov.
Proti: 0
Zdrže|:0
P ítomno: 12 člen Pro: 12 hlasri
7) U dÍžováníkulturních tradic
Je to rikol vyplyvaj icí ze závěrŮ F ra v Drnovicích z letošního roku. Mgr.
rozešle dotazník, kde starostové uvedou akce ve své obci.

Vlk p ipraví a

Hippostezky
Informaci o současnémstavu podala pí KtiŽová a p. Koutn;i. V obou obcích se projekty
nebudou realizov at. Žádná dalšíobec neuvaŽuj e o zízeníhippostezek.:
8)

9) Rrizné

Mysis _ p. Vlach znovu zopakoval podmír y p. Huěíka k instalaci, pokud budou reaIizovat
všechny obce je možrá 50 Yo sIeva. osm obcí si chce data aktualizovat, Mgr. Vlk zjistí
_

podmínky instalace.
_ odpadové hospodďení _ kompostárna _ pi Šiutová informovala, že minul t den proběhlo
v Krásensku otevíráni obálek, musíme schválit vyběrovou komisi.
Usnesení č. 7:
Správní ruďa schvaluje smlouvu s ťtrmou Trasko a.s. Vyškov na rcalizací stavební části akce
,,Systém sběru a svozu bioodpadu svazku obcí Drďranská vrchovina kompostétrna
Krásensko".
Proti: 0
ZdržeI:0
P ítomno: 11 ělenri Pro: l 1 hlasri

\"r'

Usnesení ě. 8:
Správní ruda schvaluje vyběrovou komisi na realizaci dodávky technologického vybavení
kompostarny na akci ,,Systém sběru a svozu bioodpadu svazku obcí Drahanská vrchovina _
kompostérna Krásenko", kterou budou tvo it zásfupci jednotliqich obcí, zapojenych do tohoto
projektu.
Proti:
Zdrže|: 0
P ítomno: 11 ělenri Pro: 1l

hlas

Pí Švarcovávznesla

ďotaz ohledně

sdělili částky v jejich obcích.

0

Úše poplatku za likvidaci TDo

v

r. 20lt,

starostové

P. Koutny informoval, že ve Studnicích má kontejnery na všechny druhy odpadu a má
uzav ené smlouvy se všemi firmami likvidující odpad. Je pot eba prově it smlouvy
s Responem.

l0) Zárěr
Mgr. Vlk ukoněil dnešnízasedání správní rady a poděkoval všem p ítomnym za ričast. Mgr.
Vlk rozešle na všechny obce kontakty na jednotlivé u ady svazku.
Usnesení č. 9:

Správní ruda ukládá pí JUDr. Hermanové svolat správní radu a valnou hromadu na 21.
prosince 2010 do Drnovic.
Proti: 0
Z&žeL:0
P ítomno: 11 ělenri Pro: 11 hlasri
ZapsaiaDana Ktížovádne 30. 11. 2010
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