Zápis z jednáni správní rady Svazku obcí Drahanská vrchovina,
konané dne 24. března2011 v obci Habrovany
Přítomni: Mgr. Halas, Mgr. Vlk, JUDr. Hermanová, D. Křížová, Šíblová,Švarcová,
Koutný, Dvořáček' Ševčíková,Pospíšil'Šteflíček,
Pořízek, Chromý
1)

Zahájení

Starosta obce Habrovany přivítal přítomné a předal slovo předsedovi svazku. Ten
navrhl, aby byl Ťizenim schůze pověřen p. Mgr. Vlk.
Usnesení č. 1:
Správní rada pověřujeÍizenimzasedáni p. Mgr. Vlka.
Přítomno: 12 členůPro: 12 hlasů
Proti: 0
ZdrŽel se 0

Pan Mgr. Vlk konstatuje, Že proglam byl zas|án všem písemně.
K programu nebyly připomínky.
Usnesení č, 2:
Správní rada schvaluje navržený program dnešního zasedáni bez připomínek.
Přítomno: 11 ělenů Pro: 11 hlasů
Proti: 0
zdržel se: 0
U hlasování nebylpřítomen R: Dvořáček

Schválený program:
1. Zahájeni
2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Kontrola plnění usnesení
4. Yzdělávaciexkurze
5. Družebnístyk
6. Plnění úkolůzFóra2010
(rozšířenízdravotnických služeb' podpora volnočasových aktivit, vývořit
pravidla přidělování dotací, sniŽit počet prujezdů těžkédopravní techniky)
7. Kompostéry
8. Příprava valné hromady
9. Různé
|o. Závěr
2)

Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Pan Mgr. Vlk navrhuje jako ověřovatele zápisu p. Vladimíra Koutného a p. Josefa

PoŤizka a zapisovatelku sl' Kateřinu Ševčíkovou.
Usnesení č. 3:
Správní rada schvaluje ověřovatele p. Vladimíra Koutného a p. Josefa PoÍ1zka a
zapisovatelku sl. Kateřinu Ševčíkovou'
Přítomno: 1l členůPro: 1l hlasů
Proti: 0
ZdrŽel se O
U hlasování nebyl přítomen R. Dvořáček.

3)

Kontrola plnění usnesení z poslední správní rady

.

o
o

I.Vejmolová zjisti moŽnosti získání dotace na zbudqvání cyklostezky
KÍásensko _ Podomí - Ruprechtov. I. Vejmolová informovala, že dotačni

programy na zbudování cyklostezky nebyly vypsány
starostové zašlou Seznam akcí ke Dnům Země nejpozději 'do 20. 3.
splněno
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-
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F. Vlk zjistí množstvíÍinančníchprostředků na občerstvení při úklidu obcí
v rámci Dnů Země azašle tuto informaci starostům do 4. 3.2011 - splněno
starostové obcí, které uspořádEi kulatý stůl, dodají o konání příslušnou
dokumentaci - splněno
návrh na rozdělení propagačních předmětů vlaječek, kalkulaček a pásek
zaslat starostům obcí - splněno
aktualizace programu Mysis - p. předseda, viz bod ruzné
p. Koutný zjistí podmínky získání grantu z projektu visegrádské čtýky, viz
bod ruzné
účetnídodá podklady k závěrečnému účtuk vyvěšenína obcích - splněno
připravit inventarizačni zápis k projednání na valné hromadě v dubnu splněno
seminář Bezpečná cesta do školy proběhne 29'bÍeznanaZŠ Drnovice od
10:00 - 14:30 za uěasti zástupců obcí a škol z obcí Drnovice, Podomí a
Račice-Pístovice-viz bod ruzné
objednávka odp. košůod firmy MEVA Bmo byla upravena dle požadavku
starostů a podepsána předsedou Mgr. Petrem Halasem
p. Radoslav Dvořáček svolá správní radu na24.3. - splněno

Zápis ze správní rady byl ověřen pí. JUDr Zuzanou Hermanovou a p. Zdeňkem
Chrom;ým a nebyly k němu žádnépřipomínky.

4)Yzdélávací exkurze
Exkurze se uskutečni dne

12. dubna od9-L2 hodin v Hostětíně.
v Podomí přes Ruprechtov a Drnovice.

odjezd v ]:30 od ZŠ

Plánovaný pŤijezd do Hostětína je v 9 hodin, žáci ZŠbudou mít připravený program
na 3 hodiny' program pro starosty bude v délce l,5 hodin. ZaŤazena bude přednáška,
ochutnávka bio moštu atd. Plánovaný odjezd z Hostětína jemezi |3 - 14 hodinou.
F. Vlk připraví propagačnímatenály mikroregionu, které budou předány v Hostětíně.
F. Vlk upozornil členy správní rady, že za každou nahlášenou obec je třeba zajistit
původně dohodnuté dva zástupce, aby byla všechna místa v autobuse zaplnéna.
Usnesení č. 4:
Správní rada schvaluje navržený program vzdé|ávací exkurze
Přítomno: 11 členůPro: l0hlasů
Proti:0
Zdržel se: 1
přítomen
U hlasování nebyl
R. Dvořáěek
5)

Družebnístyk
p. Koutný informoval' že jsou v jednání zatim dva možnétermíny návštěvy starostů
ze Slovenska. A to 10. - 12.6., nebo koncem měsíce Srpna.

Usnesení č. 5:
Správní rada bere na vědomí návrh letošního družebního styku se Slováky. H.
Šibtová spolu se starosty obcí Ježkovice, Nové Sady, Podomí, Ruprechtov a Studnice
připraví návrh programu' se kterým budou členovésvazku seznámeni na příštíschůzi
správní rady.
Přítomno: 12 členůPro: 12 hlasů
Proti: 0
ZdrŽel se:0
ó) Plnění úkolůzFóra 2010
o rozšířenízdravotnických služeb
První inforTnace jsme projednávali v loňském roce. Všem byl opět zas|án
dotazník k upřesněni zdravotnických služeb.
Zpráva bude podána na fóru v Drnovicích.

podpora Yolnočasových aktivit
o podpoře volnočasových aktivit jsme rovněž jednali a starostové byli opět požádáni o
doplnění aktivit.
Zpráva bude podána na foru v Drnovicích.
vytvořit pravidla přidělování dotací
Pravidla přidělování dotací nejsou v kompetenci mikroregionu. Pravidla určuje
vláda resp. jednotlivá ministerstva. V tomto směru budou informováni účastníci
fora v Dmovicích.
Snížitpočet průjezdůtéŽkédopravní techniky
Problém netiŽijenom náš mikroregion, ale potýkají se s ním všechny obce, přes
néžtěžká dopravní technika jezdi. MůŽeme zaslat připomínky na ministerstvo
dopravy, ev. na jihomoravský kraj nebo na odbor dopravy do Vyškova, ale není
v našich silách něco změnit. V tomto směru budou informováni účastnícifóra
v Drnovicích.
7)

Kompostéry
F. Vlk informoval o jednání s ved. školníchjídelen o likvidaci zbýků jídel pomocí
kompostéru. Umístění kompostéru naráŽi na hygienické předpisy. Jednání se zástupci
krajské hygieny naše obavy potvrdilo. Jelikož je třeba dotaci využit především na
kompostovini,nabizi se dvě moŽnářešení. Buď dotaci vyuŽt1i obce, které se zapojily
do projektu kompostárny v Krásensku na zakoupení většíchkompostéru, nebo se
pokusíme zakoupit kompostéry na likvidaci bioodpadu do každéobce. P. Vlk prověří
možnosti, zjistí ceny a bude pruběžně starosty informovat a podrobnější informace
připraví do příštíschůze.

8)

Příprava valné hromady
Na valné hromadě je třeba schválit závérečnýúčetsvazku obcí a inventarizaci.
Předseda dozorčírady vzal na vědomí informaci o konání valné hromady.
Správní radavzalana vědomí navržený program.

9) Různé

o

Aktualizace programu Mysis - p. předseda.
Panu Dubskému se nepodařilo přetáhnout data do programu Mysis.
Instalaci sice nedokončil, ale domnívá se, že to půjde. Jakmile se mu to
podaří' bude P. Halas informovat starosty ostatních obcí.
D. Křížová rozeslala cenovou nabídku firmy GEPRO. Členovésvazku
souhlasí s návrhem, aby pan Dubský nadále pokračoval se zkoušením
aktuaIizace dat a uložili D. Křížovézjistit cenu současnéverze proglamu.

o P.

Koutný měl zjistit podmínky- získáni grantu z projektu visegrádské
čtýky.P. Koutný poŽádal paní Slampovou o zpracování podkladů pro
žádost o grant na |2 měsíců.Až budou podklady zpracovány, seznámi
správní radu s podmínkami. Termín podání žádosti je 19. 9. 2011. Městský
úřad ve Vyškově je ochotný, za ťtnančníúplatu, pomoci se zpracováním
žádosti' grant z visegrádské ětýky jiŽ v minulosti ěerpal.

o

Starostové dostali informaci od I. Vejmolové' kdy

ii

mají přijet do

Krásenska pro stromky.

V

současnédobě je členem RK

NSZM

p. František

Vlk. Na valné hromadě

v Jihlavě v dubnu budou voleni noví členovérady a revizni komise NSZM
a to na základě návrhů, které od obcí, měst, krajů a mikroregionů obdrží.
Usnesení č. 6:
Správní rada navrhuje začlenareyizní komise NSZM p. Františka Vlka.
Přítomno: l l členů Pro: 1 1 hlasů
Proti: 0
Zdržel se 0
U hlasování nebyl přítomen L. Pospíšil.

P. Koutný ocenil

přípravu kulatého stolu ve Studnicích, kterou
organizovala I. Vejmolová' Vše proběhlo bez potiŽi, organizace byla

výborná.

P. Koutný apeloval na starosty, jejichŽ obce jsou členy Svazu měst a obcí,
aby se zúčastnilisněmu' který proběhne ve dnech 26. _ 27.5., účastje
dtileŽjtá pro usnášeníschopnost sněmu.

P. Halas navrhl zjistit možnosti vyváženi odpadů jinou společnostínež
Respono. Členovésprávní rady se v diskusi shodli, Že by bylo dobré
nejdříve pozvat na jednání správní rady I. Bárka a promluvit si s ním o
věcech týkajících se odvozu směsných odpadů.

Správní rada v Krásensku 3.5.2011
Usnesení č. 7:
Správní rada ukládá H. Šíblovésvolat správní radu a valnou hromadu na 3.
5.20l l do Krásenska a přizvat k jednání I. Bárka.
Přítomno: 12 členů Pro: 12 hlasů
Proti:0
Zdržel se 0

10)

Závér
Mgr. Vlk ukončil dnešnízaseďáni správní rady a poděkoval všem přítomným za

účast.

ZapsalaKateřina Ševčíková
1. 3. 201

ověřovatelé zápisu
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Josef Pořízek

