Záryis

z jednání správni rady Svazku obcí Drahanská vrchovina,
konané dne 25. ledna 20l1 v obci Podomí

P

ítomni: Mgr. Halas, Mgr. Vlk, JUDr. Hermanová,KÍížová' Šíblová,Švarcová, Koutny,
Dvo áček, Sevčíková,Pospíšil, Steflíěek,PoÍizek,
Pozdní p íchody: Po ízek 9:20
D ívějšíodchody: JUDr. Hermanová 11 :00, piIšižová,P.Dvo áček 12:45
Omluveni: p. Chrom '

t) Zahá,jení

Starostka obce Podomí p ivítala p ítomnéa p edala slovo p edsedovi svazku a ten navrhl, aby
bylÍizenímschrize pově en p. Mgr. Vlk.
Usnesení č. 7:
Správní raďapově uje Íizenímzasedání p. Mgr. Vlka.
Proti:
Zď eL:O
Pfitomno: 10 člen Pro: 10

hlas

0

Pan Mgr. Vlk konstatuj e, Že program byl zaslán všem písemně.
K programu nebyly p ipomí"ky.
Usnesení č. 2:
Správní rada schvaluj e navlženy program dnešního zasedáni.

P ítomno: 10 ělenri Pro:

10

hlas

Proti:

0

Zď

eI:O

Schváleny program:
1. Zahájení
2. Volba zapisovatele a ově ovatelri zápisu
3. Kontrola plnění usnesení
4. Dotace nar.20ll
5. Plán práce na 1.pol . 20II
6. 7Áraw mikroregion
7. T íděníodpadri
8. Spolupráce s Barvínkem, Lipkou a Drnkou
9. MAS Moravsky kras a náš mikroregion
10. SemináÍe a exkurze
1 1. Vyhodnocení Regiontouru 20Il
12. Ruzné_rozpoětové opat ení č. 5 a č. 6
13. Závér

Volba ově ovatelri zápisu a zapisovatele
Pan Mgr. Vlk nawhuje jukg ově ovatele zápisu pí Danu K ížovoua p. Radoslava Dvo áčka a
zapisovatelku pí Světlanu Svarcovou.
2)

Usnesení č. 3:

Správní ruda schvaluje ově ovatele zápisu pí Danu K ížovoua p. Radoslava Dvo áčka a
zapisovatelku pí Světlanu Svarcovou.
Proti: 0
Zdržel:O
P ítomno: l0 člen Pro: 10 hlas
3)

Kontrola plnění usnesení z poslední správní rady
t
Mgr. Vlk p ipravil a rozeslal dotazník, kde starostové uvedli tradiění kulturní akce ve
své obci _ nedodali Ježkovice a Nové Sady
o Mysis - osm obcí si chce ďata al<tlnlizovat, Mgr. Mk zjistil podmínky instalace,
prozatim odložíme a prově íme ještě dalšímožnosti nap . na Katastrálním ri adě - twá

o
.
.

je pot eba prově it smlouvy s Responem

-

splněno, p. Koutny ešil formou dodatku,
budeme probírat znovu v lednu na správní radě_ v bodě rťr:né
vyběrové Ťizeni o nákupu odp. koš _ v bodě t íděníodpad
p ipravit hodnocení ěinnosti správnirady mikroregionu _ zasláno starost m

Svoláním správní rady byl pově ena sl. Kate ina Ševčíková_ splněno
Záryis ze správní rady byl ově en sl. Kate inou Ševěíkovoua p. Jifim Šteflíčkem
a nebyly
k němu Žádné p ipomínky.
4) Dotace na

r,20ll

Mgr. Vlk informuje o seminá i o dotacích ve K tinách a také nově dotace z Nadace T i brány.
Navrhuje diskuzi k podaváni Žádostí o dotace za svazek. Zjistit zda je možnépoŽádat o dotaci
na mzdu pracovrrice TIC _ bude sledovat pí Vejmolová. Sakrální stavby je možnéopravovat
p es kraj a p es MMR. P es MMR se domluví Studnice, Nové Sady a Ježkovice. P es svazek
podáme společnou dotaci na sakrální stavby _ obce Krásensko, Podomí, Studnice, Habrovany'
Ježkovice, olšany, Ruprechtov, Drnovice.
Usnesení č. 4:
Správní ruda schvaluje podání dotace v rámci svazku na opravu sakrálních staveb z PRV JMK
a pově uje pí Vejmolovou zpracovánimŽádosti a p edsedu svazku podáním žádosti.
P ítomno: 1 1 členri Pro: 11 hlasri
Proti: 0
Zdrže|:0

P. Koutny nawhuje požádat o dotaci z programu visegrádské čty ky. Jedná se o měkké
projelcry na vyměnné pobyty, návštěvy apod. Pí K ížováupozor uje na \.ši dofinancování.
(Jsnesení č. 5:

Správní rada pově uje p. Koutného p ípravou projektu pop
Z programu visegrádské čt5r ky
P ítomno: 11 členri Pro: 11 hlasti
Proti: 0

.

žádosti

o

podaní dotace

Zdržel:0

Plán práce na 1. pol. 2011
Byl schválen na minulé schuzi správní rady, doplněn o některé akce a rozeslán starost m. P.
Koutny p ipomínkoje doplnit témata, která se b'kají obcí. V praxi jsou tato témata zaÍazována
5)

do programu dle pot eby.

6) Zdravy mikroregion
a) akčníplán zlepšování - obsahuje akce, které budeme během roku plnit, zejména akce,
lrteré by měly vést ke zlepšení. Akčníplán všichni obdrželi. K plánu nebyly
p ipomí'ky. P. Koutn ' p ipomíná zaÍazeni školy Lipovec do regionu vzhledem
k tomu, že většina dětí ze Sfudnic chodí do této školy. Mgr. Vlk informuje, že v rámci
projektu nelze zaÍadit školu Lipovec do projektu revolvingového fondu.
Usnesení č. 6:
Správní rada schvaluje akčníplánzlepšování .
Proti: I
Zďrže|:2
P ítomno: 11
Pro: 8 hlas

ělen

b)

během roku proběhnou dvě tradičníkampaně
_ Dny Zemé v dubnu
- Dny zdravi v íjnu
_t i nové kampaně
Den beztabákuv květnu, Dny bezuraziv červnu a Tyden mobility v záíi _ vesměs na

školách - zapojení obcí je možné.Ke kampaním nebyly p ipomínky
c) 23. čeryna proběhne F rum
Mgr. Mk navrhuje konání v Drnovicích. Jin 'návrh není.
d) na podzim proběhne ve ejná obhajobl rrB"
Zatim není stanoven ani termín, ani místo.
e) Smlouva s Timurem _ nechat schválit
V ppjektu a v kritériíchmáme během roku stanovit a vy'hodnotit indikátory .
Pro rok 20It byly stanoveny 3 indikátory
O Nakládaní s komunálním odpadem _ sledová.n jiŽ v minulém roce _ pro letošní
rok počítámes tím, že nátm vyhodnocení provede TIMUR, se kterym bychom
měli uza t smlouvu
Indikátor nakládání s bioodpadem - bude sledován po dostavbě kompostárny
Indikátor Cesty dětí do školy - bude sledován v návaznosti na projekt, ktery
r ealin$ e Nadac e P artnerství.
Usnesení č. 7:
Správní rada schvaluje uzav ení smlouvy s TIMUREM o sledování a vyhodnocení
indikátoru ,,Nakládáni s komunálním odpadem za rok 2010* a pově uje p edsedu svazku
podpisem smlouvy (9 600'- věetně DPH _ ěástka je souěástí projektu).
Proti: 0
P ítomno: 11 členri Pro: 10 hlasri
Zdržel: l

o

.
o

f) Bezpečná cesta do školy
Navazuje na naši bezpeěnou dopravu, kterou jsme ešili v minulych letech. Dalšípostup
byl projednán s Nadací Partnerství se sídlem v Praze a byl zas|án mailem starostrim. Je
souěástí projektu. Mgr. Vlk informuje také, že Nadace partnerství vypsala dotaění
program pro bezpeěnou cesfu a je možno, aby se zapojl|y i dalšíškoly, které nejsou
v projektu.
Usnesení č. 8 :
Správní rada schvaluje posfup k zabezpečeníBezpeěné cesty do školy a pově uje p edsedu
podpisem smlouvy s Nadací partnerství.
Proti: 0
Zdrže|:2
Pro: 8 hlas
P ítomno: 10

člen

g) Clenství mikroregionu

v

NSZM

Podle kritériíMA21 musí byt ,o mikroregionu koordinátor a také politich' garant, kte.y
podepisuje smlouvy a zastupuje svazek p i niznych jednáních. Zpravidla je to starosta obce
nebo p edseda mikroregionu. V našem p ípadě jde o p edsedu Mgr. Petra Halase.
Usnesení č. 9 :
Správní rada schvaluje politicky- garantem projektu Zdraw mikroregion a místníAgenda 21
p edsedu mikroregionu Mgr. Petra Halase.
Proti: 0
Zdržel: l
Pro: 9 hlasri
P ítomno: 10

člen

7)

T íděníodpadrl

Je souěástí našeho projektu.Y lrvabyla poštou zaslánadne 4. |.2011 4 firmám a zve ejněna
na webovych stránkách mikroregionu. t]končenítermínu pro podání nabídek bylo do
20.1.2011. Do tohoto termínu jsme obdrželi pouze 2 nabídky. otevíráníobálek proběhlo
2I.|.201'l v Lulči a zaéastnili se p. Mgr. Halas, p. Chrom1i, p. Mgr. Vlk a pí Vejmolová.
o otevíráníobálek byl vyhotoven protokol. Správni rada urěila dne,25. L.2011 hodnotící
komisi ve složeníMgr. Petr Halas, Mgr. František Vlk, Dana Y;ÍiŽová a Luboš Pospíšil,která

nabídky ohďnotila a ýběrové řízení pro malý počď nabídek zÍušila.Spnívní rada doporučila
informovat MŽP s tím, že bychom měli zájem jednat s dďavatelem MEVA Bmo s. r. o, která
podala nejýhodněj šínabídlru.
Usnesení č. 10 :
Spnávní rada schvaluje navržerrý postup a uklrídrípředsedovi požáÁat IvlŽP o schválení nrími
navžerréhododavatele IMEVA-Bmo, s. r. o.
7Árže1:'|
Proti:
Přítomno: l0 člerrůPro: 9

hlasu

0

Barvínkern' Lipkou a Drnkou
Mgr. Mk informuj e, že p.K7vaš požádal o účastna příštíspnívníradě _ spolupníci s Dmkou
8) Spolupráce s

budeme probírat příště.
Barvínek směrem k mikroregionu nevyvíjí témčřžádnéaktivity.
Lipka zrněnila ředitelku - Mgr. 7Á:enk'a liónská a spoluprríce pokračuje.

MAS Moravslcý kras a náš mikroregion
Mgr. Mk připomíná hodnocení svazku za minulý rolq člerrovésvazku byli na prezerrtaci
MAs. Pí Šíblováse ptá, jak je řešen člens\ý poplatelc Mgr. Halas prověří jak platba probíhá.
9)

10) Semináře a exkurze

V projektu mríme v plánu uskutečnit jednak wzdělávací exkurzi a jednak odbomé seminríře
a) Plránovaná vzdělávací exkurze proběbne 12. dubna do Hostětína. Doprava autobusern
je zdarma. Počítrímes celkovou uěastí asi 45 osob, z toho s účastízástupců ze všech
obcí v počtu 15_20 a s účastízrístupcůškol v počfu asi 25 osob.
Usnesení ě. 11:
Spnívní rada uklrídrístarostům ozrrámit koordinátorovi poěty zrístupcůz obcí do |0' 2. a
koorďrriítorovi zajistit účastzástupců škol.
Proti:
Zfužs\: l
Přítomno: 10 členůPro: 9

hlasů

b)

c)

0

seminráře proběhnou na tema

_
-

šetmýprovoz veřejných instifucí (,ířadů škol atd)
obnoútelné zdroje energie (např. fotovoltaika)
13. května přijedou zástupci obce Křižrínkyna exkurzi jednak do našeho mikroregionu
a jednak na jižníMoravu
Program v našem mikroregionu byl pďle jejich požadavlnr projednán se staÍosty
Olšan, Habrovarr' Lulče, Ruprechtova, Podomí a Knísenska. ostatní se mohou ďe
zájmu zúčastnit'

Vyhodnocení Regiontouru 2011
Črístečněbylo hodnocerrí provedeno na seminiíři MAS ve Křtirrrích.
Vyškov svolává zásfupce na hodnocení Regiontouru na čwrtek 27. l. P. Koutný kritizuje
připraveirost a nawhuje pro dalšírokyjiný systém účasti.
Usnesení ě. 12:
sp.á'"í *d" b"* na vědomí hodnocení výstavy cest. ruchu Regioňtour 201l a pověřuje
zástuilce mikoregionu p. Koutného a Mgr. řIalase úěastí na hodnocení ve V$kově.
ZÁňel:O
Proti: 0
Přítomno: 8 členůPro: 8 hlasů
11)

12) Rrizrré

o

Rozpoětová opat ení ě. 5 a 6 za rok 2010 _ p edseda svazku p edložil rozpoětová
opat ení, která se f'kají ripravy rozpočfu
Usnesení č. I 3:
Správní rada schvaluje rozpočtová opat ení ě. 5 a 6 roku 20t0
P ítomno: 8 ělenri Pro: 8
Proti:
Zdržel: 0

hlasri

o
.
.

0

je pot eba prově it smlouvy s Responem - splněno, P. Koutny informuje jak vy ešil
likvidaci elekÍroodpadu s jin mi firmami (Elektrovin) než Responem. Má zajištěny
kontejnery a je možno pniběžně ukládat odpady.
pan Pospíšil zjišťuje p ipravenost na kominické práce; Studnice dělají revize formou
hlášení na jeden termín _ mají domluveného kominíka, jinak občanédělají samostatrrě.
Dalšísprávní rada se koná v Ruprechtově l.3.20lI

Usnesení č. 74:
Správní rada ukládá pí Švarcovésvolat správní radu na 1. 3. 2Ol1 do Ruprechtova
P ítomno: 8 členri Pro: 8
Proti:
Zdržel: 0

hlasri

13)

0

Závér

Mgr. Vlk ukončil dnešnízasedání správni rady a poděkoval všem p ítomnyn zau ast.
ZapsalaSvětlana Švarcov á 25. 1.

ově ovatelé zápisu:

P edseda svazku: Mgr. Petr Halas

20ll

/rc G*/

ĎunaKÍiŽová

^/-

Radoslav Dvorhček

