Zápis z jednáni správní rady Svazku obcí Drahanská vrchovina,
konané dne l. března2011 v obci Ruprechtov
Přítomni: Mgr. Halas, Mgr. Vlk, JUDr. Hermanová,KŤižová, Šíblová,Švarcová,
Koutný, Dvořáček, Ševčíková'Pospíšil, Šteflíček,
Pořízek, Chromý
Pozdní příchody: 9:25
1)

-

J. Pořízek a L. Pospíšil

Zahájení

Starostka obce Ruprechtov přivítala přítomné a předala slovo předsedovi svazku. Ten navrhl, aby
byl řízením schůze pověřen p. Mgr. Vlk.
Usnesení č, 1:
Správní rada pověřuj e Í1zenim zasedáni p. Mgr. Vlka.
Přítomno: 10 ělenů Pro: l0 hlasů
Proti: 0
Zdržel se: 0
Pan Mgr. Vlk konstatuj e, že program byl zaslán všem písemně.
K programu nebyly připomínky.
Usnesení č. 2:
Správní rada schvaluje navržený program dnešního zasedáni bez připomínek.
Přítomno: 9 členůPro: 9 hlasů
Proti: 0
Zdržel se

O

Schválený program:
I.Zahájeni
2.Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Kontrola plnění usnesení
4. Cyklotrasy a cyklostezky,udržba, oprava + odpočinková místa
5. Den Země
6. Nakládání s komunálním odpadem - sledování indikátoru + odpadové hospodářství
7. Aktualizace webových stránek
8. Kulaté stoly
9. Spolupráce s Drnkou v roce 201l
10. Propagační předměty
1 1. Různé
12. Závér

2)

Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Pan Mgr. Vlk navrhuje jako ověřovatele zápisu pí JUDr. Zuzanu Hermanovou a p. Zdeřlka
Chromého a zapisovatelku sl. Kateřinu Ševčíkovou.
Usneseni č. 3:
Správní rada schvaluje ověřovatele pí. JUDr. Zuzanu Hermanovou a
zapisovatelku sl. Kateřinu Ševčíkovou.
Přítomno: 10 členůPro: l0 hlasů
Proti: 0

3)

p. Zdeřlka Chromého a
Zdržel se

O

Kontrola plnění usnesení z poslední správní rady
- Mysis _ osm obcí si chce data aktualizovat' prověřit možnosti - informace v bodě rtnné
- Podat žádost o dotaci na opravu sakrálních staveb z PRV JMK - splněno - na projektu

-

se bude
Ď
podílet 7 obci
V. Koutný - příprava žádosti o podání dotace z programu visegrádské čtyřky _ v bodě rŮzné
V. Koutný_ navrhl doplnit témata, která se týkaji obcí - viz bod rtnné
Správní rada pověřuje předsedu svazku podpisem smlouvy s TIMUREM - splněno
Správní rada pověřuje předsedu podpisem smlouvy s Nadací partnerství _ splněno
PoŽádatrvŽp o schválení dodavatele MEVA - Brno, s.r.o. _ splněno _ viz bod rŮzné
P. Halas prověří, zda a jakproběhla platba na MAS Moravský kras - úkol trvá

-

oznámit do 10. 2.20l l počty účastníkůexkurse do Hostětína _ splněno
Koordinátor zajisti účastzástupců škol na exkursi do Hostětína - splněno
V. Koutný a P. Halas se zúčastníhodnocení Regiontouru ve Vyškové _vizbod ruzné
S. Švarcová svolá správní radu a pozvep. Klvače - splněno

Zápis ze správni rady byl ověřen p. Radoslavem Dvořáčkem a pí. Danou Křížovou a nebyly k němu
Žádné připomínky.
4)

Cyklotrasy a cyklostezky - údržba,oprava' odpočinková místa
Tento bod vyplynul z desatera navtŽeného v červnu 2010 v Drnovicích, jeho řešeníje projednáváno jiŽ
několik let' Žádná z obci zatim nevyžaduje finance na údržbu,opravu a zbudování odpoěinkových míst.
obce Krásensko, Podomí a Ruprechtov mají stavební povolení pro zbudování cyklostezky, ale nemají
dostatečné fi nančníprostředky na j ej í realizaci.
Usnesení č. 4:
Správní rada ukládá I. Vejmolové zjistit moŽnosti ziskáni dotace na zbudování cyklostezky Krásensko
Podomí _ Ruprechtov.
Přítomno: 12 členůPro: 12 hlasů
Proti: 0
ZdrŽel se: 0

5) Den

-

Zemé

Termín konání od9.4. - 17.4.
Akce pořádané Občanskými sdruženímia Rychtou v Krásensku budou upřesněny na plakátu ke kampani.
F. Vlk informoval o možnosti ziskáni stromků od Vojenských lesů. Je třeba sdělit, kolik kusů a jaké druhy
stromků jsou požadovány.
Habrovany: 100 ks smrku, 50 ks dubu nebo buku
ostatní obce, které maji zájem o sázeni stromků, musí nahlásit počet kusů a druhy F. Vlkovi do 4.3.20I|.
Útra obce ke Dni Země plánují týo obce: Drnovice' Ježkovice, Krásensko, Luleč, Nemojany, olšany,
Račice, Ruprechtov, Studnice, Nové Sady' Podomí.
F. Vlk upozornil, že je třeba zaslat Seznam plánovaných akcí ke Dni Zemé I. Vejmolové nejpozději do 20.3.
20II, aby mohly bý uvedeny na společnémplakátu'
Usnesení č. 5:
Správní rada bere na vědomí navrŽený proglam Dnů Země a ukládá starostům zas|at Seznam akcí nejpozději
do 20. 3.2011. Dále ukládá F. Vlkovi zjistit mnoŽství finančníchprostředků, které by bylo možnépoužítna
občerstvenípři úklidu obcí v rámci Dnů Země a zaslat tuto informaci starostům do 4. 3. 20ll.
Přítomno: 12ělenů Pro: 11hlasů
Proti: 0
Zdržel se: 1
ó)

Nakládání s komunálním odpadem - sledování indikátoru
Úkol vyplynul z desatera navrženého v červnu 2010 v Drnovicích a částečněbyl řešen na SR 1. l0. 2011 ve
Studnicích. I. Vejmolová předala TIMURu podklady obcí pro zpracováni indikátoru ,'Nakládání
s komunálním odpadem" zar.2010.
K tomuto bodu nebyly vzneseny připomínky.

7)

Aktualizace webových stránek
I' Vejmolová zpracovala a zaslala starostům podrobnou zptávu o aktuálním stavu webu mikroregionu
webových stránkách jednotlivých obcí mikroregionu.
V. Koutný namitá, proč by měl mikroregion zasahovat do obsahu obecních stránek.
F. Vlk vysvětlil, Že kažďá obec je součástísvazku, který získává dotace a spolupracuje s ostatními
organizacemi, proto by měly obce mít odkazy nejen na stránky mikroregionu, ale také na jiné důležité
organizace.
Usnesení č. 6:
Správní rada bere na vědomí zprávu o současném stavu web. stránek mikroregionu a obcí a doporučuje
starostům obcí provádět pravidelnou aktualizaci svých webových stránek.
a

Přítomno: 12členůPro: 11hlasů
8)

Proti:

0

Zdržel se l

Kulaté stoly
Studnice - téma Činnost občanských sdruženía MŠ,možnosti dotací, proběhne 9. 3.20LL
Drnovice - téma Místníprogram obnovy venkova, proběhl 23.2.20II
Dalšíkulaté stoly proběhnou v Podomí, Ježkovicích a Ruprechtově.
F. Vlk upozoňuje , že v pÍipadě nedodání požadovaných dokladů nebude možnéproplatit výdaje.
Usnesení č. 7:
Správní rada bere na vědomí konání kulatých stolů v obcích a ukládá starostům těchto obcí dodat příslušnou
dokumentaci o akci (zápis, prezenční listinu, fotky event. fakturu)
Přítomno: llčlenůPro: lOhlasů
Proti: 0
Zdrželse: l

9) Spolupráce s

Drnkou v roce 201l

P' Klvač promítl správní radě prezentaci Drnky a seznámil přítomné s činnostíD.''ky v roce 2010, plánem na
rok 201I apoŽáda| o příspěvek ve výši Kč 4000.
F. Vlk upozornil, že Drnka je aktivní sdružení,které spolupracuje s mikroregionem a neustále výváří aktivity
(ať uŽ knihy či výstavy) a bylo by dobré je podpořit.
Usnesení č. 8:
Správní rada bere na vědomí zprávl o činnosti Drnky a schvaluje příspěvek ve výši 4000 Kč, který bude
poskytnut z proj ektu,,Uplatňování principů udržitelného rozvoj e mikroregionu DV".
Přítomno: llčlenůPro: lOhlasů
Proti: 0
Zdrže|se:l
10) Propagační předměty

Starostové obdrželi návrh na rozdělení propagačníchpředmětů obcím, školám, neziskovkám, podnikateli a
mikroregionu. Seznam bude zaslán starostům obcí. Předměty nedostane obec Habrovany, která se projektu
zřekla.
Úphé základni školy (Drnovice, Podomí) obdrŽi reflexní pásky zejménapro akce Bezpečná cesta do školy,
Týden mobility či Den bezurazu, kalkulačky na ceny v soutěžích.
Mikroregion si ponechá část reflexních pásek, kalkulaček a vlaječek, které budou připraveny k pouŽití např.
pro obce, které uspoÍádaji akce pro seniory (beseda, trénování paměti,...) a které by měly sloužit
k propagaci po dobu trváni projektu do r.2012.
R. Dvořáček upozorni|, Že je třeba pamatovat

i

na návštěvy ze Slovenska a několik reklamních předmětů
darovány při podobných příleŽitostech.

odložit, aby mohly bý
Usnesení č, 9:
Správní rada schvaluje návrh na rozdělení propagačních předmětů vlajeěek, kalkulaček a pásek obcím,
školám a neziskovým organizacím a jeho zas|áni všem starostům.
Proti: 0
Přítomno: 11 členůPro: 8 hlasů
Zdržel se: 3
11) Různé

a)

osm obcí si chce data aktualizovat, prověříme možnosti např. na Katastrálním úřadě
P. Halas informoval o svém jednání s panem Dubským z Katastru nemovitostí ve Vyškově. Každá obec
si může4x za rok stáhnout aktuální data, které by mělo b1it možnéimportovat do programu Mysis. Pan
Dubský by byl ochotný tuto práci pro obce udělat.
Po diskusi uložila správní rada P. Halasovi zajlstit návštěvu pana Dubského v Lulči a zkusit aktualizaci
dat v programu Mysis. V případě, Že by nedošlo k problémům,bude P. Halas informovat ostatní obce,
t
ktere mají o aktualizaci zájem.

b)

Příprava projektu popř. žádosti o podání dotace z programu viseg4ádské čtyřky
Že je možnépodat žádost o 3 ruzné druhy grantů, zntchžkaŽdý má jiné
podmínky. Je možnépoŽádat o malý grant do 5 000 EUR, kteý je na půl roku, nebo standardní grant do
5 000 EUR na rok' nebo o velký grant nad 5 000 EUR na 36 měsíců.Žádostije'možné podávat do 15. 3.
20II, cožužsvazek nestihne, ale dalšítermín je 15. 9.2011. Nadace Tři brány by mohla bezplatně

Mysis

_

V. Koutný informoval,

částeěně pomoci s vypracováním žádosti.
Usnesení č. 10:

Správní rada bere na vědomí informace V. Koutného o grantech visegrádské čtýky a ukládá mu zjistit
podmínky ziskáni grantů na12 a 36 měsíců.
Přítomno: llělenů Pro: lOhlasů
Proti: 0
Zdrželse: l

c)

Zpráva o hodnocení Regiontouru ve Yyškově
V. Koutný informoval, že své připomínky zaslal na TIC, na jednání byly zastoupeny pouze 3 spolky.
Většina přítomných si stěžovala na špatnou propagaci spolků a na nepřítomnost zástupců města Vyškov.
Podněty a připomínky budou předány Radě města Vyškov, která o nich bude jednat, dále se bude
zabývattím, zda se'Regiontouru město Vyškov v příštímroce zúčastní.Např. město Blansko se rozhodlo
raději investovat ušetřené finance do nových webových stránek.
V. Koutný dále na schůzce upozornil, Že svazek obcí Drahanská vrchovina byl
Vyškově, které nesloužíúčelu,pro který bylo založeno.

u

zakládání TIC ve

d)

Finance svazku
Ke včerejšímudni byl stav revolvingového úětu 531 000 Kč, na běžnémúčtubylo 190 000 Kč.
Příspěvek na rok 20II zatim uhradily obce: olšany 44 700 Kč, Ruprechtov, Podomí, Habrovany 30 000
Kč a Luleč 44 700 Kč.
Předseda spolku poŽáda| starosty' aby co nejdříve zaslali příspěvky na účetsvazku.
P. Halas dále informoval, že je třeba schválit smlouvu o pronájmu kanceláře TIC v Lulči, která je
majetkem obce. Výše nájemného činí1000 Kč + energie. Tato smlouva bude platná do října 20|2.
Usnesení č. 11:
Správní rada schvaluje smlouvu o pronájmu kanceláře TIC v Lulči.
Přítomno: 11 členůPro:11hlasů
Proti: 0
Zdržel se:0

e)

P. Halas dále informoval o potřebě provést rozpočtovéopatření. Důvodem je zvýšeníčástky na splátku
úvěru u ČS z původních l50 000 Kč na 203 100 Kč.
Usnesení č. 12:
Správní rada schvaluje rozpočtovéopatření č. l upravující schválený rozpočet na rok 2011.
Přítomno: 12 členůPro:12
Proti: 0
Zdržel se: 0

0

Správní rada souhlasí s následujícími návrhy D. KříŽové:
- sledovat finance na účtusvazku a splatit dlužnou částku ČS co nejdříve
- přesunout schůzi Valné hromady svazku na měsíc duben
- dodat podklady k závěreěnému účtuna zač,átku měsíce dubna, aby je měly obce možnost vyvěsit 15
dnů před konáním Valné hromady
- projednat inventarizaěni zápis na Valné hromadě v dubnu.

g)

Žádosto dotaci na

MMR

Byla podána žádost na projekt ,,Prezentace úspěšnýchprojektů Svazku obcí ,,Drahanská vrchovina"
programu Podpora obnovy arozvoje venkova v r. 20l l, dot. titul 3 - Podpora spolupráce
obcí na obnově arozvoji venkova MMR . Znénížádosti včetně rozpočtu bylo rozesláno emailem.
Celkové náklady projektu jsou 115 200 Kč, z toho dotace činí70%(80 000 Kč) a vlastní
zdroje čini 30oÁ.
F. Vlk vysvětlil, že na tomto projektu obce nebudou mít finančníspoluúčast.
Usnesení č. 13:
Správní rada schvaluje žádost o dotaci na MMR ve výši 80 000 Kč na projekt
,,Prezentace úspěšnýchprojektů Svazku obcí Drahanská vrchovina" v.rámci programu Podpora
obnovy arozvoje venkova vr.2011.
Přítomno: 12 členůPro: 12 hlasů
Proti: 0
Zďťže| se:O
Z

h)

Zápis ze schůze pracovní skupiny pro MA21
- seminář o šetrnémprovozu ob. úřadů,škol a veř. institucí - ve čtvrtek 28. dubna - délka asi 2
hodiny, seminář proběhne vDrnovicích v l0 hodin. Vpřípadě, že šťolám nebude tento čas

vyhovovat, přesune se seminář na 14 hodin
upřesnění vzdělávací exkurze do Hostětína - všichni starostovó si zamluvili počet míst v autobuse,
zbytek míst doplní učiteléaŽáciZŠ
- seminář Bezpečná cesta do školy - 29.bteznanaZš Drnovice od 10:00 _ 14:30 hodin, počításe
s účastízástupců obcí: Drnovice, Podomí, Račice-Pístovice ev. Krásenska, Ruprechtova, Lulče,
Nemojan, JeŽkovic
Usnesení č. 14:
Správní rada schvaluje smlouvu o dílo Nadace Partnerství na zpracováni a zajišténirealizace vstupního
semináře a konzultaci v pruběhu realizace projektu a zprostředkování dopravního inženyra za cenll
10 200 Kč v rámci projektu ,,Uplatňování principů udržitelnéhorozvoj mikroregionu Drahanská
vrchovina" a pověřuje předsedu podpisem smlouvy.
Přítomno: 12 členůPro: 9 hlasů
Proti: 0
ZdrŽe| se: 3

-

Agentura ASPIDA' obecní zá|ežitosh
D. KříŽová informovala o možnosti prezentovat svazek v magazínu ,,Cestujeme po Čechách", cena
inzerátu velikosti 1/8 strany A4 je 5 808 Kč na 5 let.
Správní rada nesouhlasí s propagací svazku v ASPIDě
Nový distributor plynu a elektřiny
Starostové se shodli, Že neni výhodné měnit dodavatele elektřiny nebo plynu, protože to ve výsledku
nevede k žádným úsporám.

i) Dodání odp. košůod Íirmy MEVA Brno
-MŽP jednání s firmou MEVA schválilo, jednání proběhlo, byly domluveny nálepky na koše, smlouva
se společností MEVA je připravená.
Během jednání se 5 starostů dohodlo, žeby raději dostali koše na psí exkrementy neŽ posypové bedny.

L. Koutný si přeje kombinaci posypových beden a košůna psí exkrementy. F. Vlk týo možnosti
projedná s firmou MEVA .
Usnesení č. 15:
Správní rada schvaluje obsah smlouvy o dodání odp. košůod firmy MEVA Bmo za cenu 15l 200 Kč a
pověřuje předsedu Mgr. Petra Halase podpisem smlouvy.
Přítomno: l0 členůPro: 9 hlasů
Proti: 0
ZďrŽel se: 1
k) Dalšísprávní rada

se koná v Habrovanech24.3.2011
Usnesení č. 16:
Správní rada ukládá p. Dvořáčkovi svolat správní radu na 24.3.2011 do Habrovan.
Přítomno: 8 členů Pro: 8 hlasů
Proti: 0
Zdržel se:0

12)

Zánér

Mgr. Vlk ukončil dnešní zasedáni správní rady apoděkoval všem přítomnýmzaúčast'

ZapsalaKateřina Ševčíková
l. 3.

20Il

ověřovatelé zápisu

Předseda svazku: Mgr. Petr Halas

q
Zdeněk Cfuomý

