Zápis z jednáni správní rady Svazku obcí Drahanská vrchovina,
konané dne 3. května 2011 v obci Krásensko
Přítomni: Mgr. Halas, Mgr. Vlk, pí KŤiŽová, Šíblová,Švarcová' Ševčíková,
pp. Koutný,
Dvořáček, Pospíšil, Šteflíček,Pořízek' Chromý
omluveni: JUDr. Hermanová
Pozdní příchody: Pořízek - 9:35
Hosté: Mgr.Mazáč, Mgr.Zemánek, dozorčírada-Antonie Dvořáková, Karel Šmerda' senátor
Ing. Bárek, Ing.Jana Smutná
1)

Zahájení

Starostka obce Krásensko přivítala přítomné a pŤedala slovo předsedovi svazku. Ten navrhl'
aby byl Íizenim schůze pověřen p. Mgr. Vlk.
Usnesení č. 1:
Správní rada pověřuj e Ťizením zasedáni p. Mgr. Vlka.

Přítomno: l0

Pan Mgr.

členůPro:

Vlk

10

konstatuje,

hlasů

Proti:

0

Zdržel se: 0

že program byl zaslán všem písemně. K programu nebyly

připomínky.
Usnesení č. 2:
Správní rada schvaluje navržený program dnešníhozasedáni bez připomínek.
Přítomno: 10 členůPro: l0 hlasů
Proti: 0
Zdržel se O
Schválený program:
l. Zahájeni
2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Kontrola plnění usnesení
4. Propagace mikroregionu v roce 201I
5. Den bez tabáku
6. Činnost školv mikroregionu
7. Zamezit odlivu dětí do vyškovskýchzákladnich škol
8. Bezpeěná cesta do školy
9. Alternativni zdroje energie
10. Zdravý mikroregion
1 1. Hospodaření svazku
12. Různé_vzdéIávací exkurze, družební styk,odpady, dotace na TIC
13. Závěr

Yolba ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Pan Mgr. Vlk navrhuje jako ověřovatele zápisu sl. Kateřinu Ševčíkovoua p. Luboše Pospíšila
a zapisovatelku pí Světlanu Švarcovou
2)

Usnesení č. 3:
Správní rada schvaluje ověřovatele zápisu sl. Kateřinu Ševčíkovoua p. Luboše Pospíšila
a zapisovatelku pí Světlanu Švarcovou
Přítomno: l0 členůPro: 9 hlasů
Proti: 0
Zdrie| se I

3)

Kontrola plnění usnesení z poslední správní rady

o
o
C
o
o

f|. Šibtová připraví návrh programu druž.styku se Slováky _ v bodě rizné
p' Vlk prověří moŽnosti nákupu kompostéru informace připraví do příštíschůze
,

-

v bodě rizné
aktua|izace programu Mysis - p. předseda + D. KŤiŽová zjistí cenu aktuahzace
stávajícího programu Mysis - v bodě rŮzné
možnosti vyvážení odpadů jinou společnostínež Respono - projednat s Ing.

Bárkem-vboděrizné
Správn i raďa ukládá tt. Šíblovésvolat správní radu a valnou hromadu

do Krásenska apÍizvat k jednání I. Bárka- splněno

na

3

.

5

. 2OII

Zápis ze správní rady byl ověřen p.Vladimírem Koutným a p. Josefem Pořízkem a nebyly
k němu žádnépřipomínky.
4) Propagace mikroregionu v roce 2011

Mgr. Vlk informuje, že v minulém volebním období měl oblast propagace na starosti starosta
Podomí p. Ambros, spolu se starosty p. Koutným a p. Julínkem. Posledni zprávy o propagaci
v mikroregionu sestavovala pí Vejmolová. Po diskuzi členůbude nadále propagaci zajišťovat
pí Vejmolová. Správni rada bere informace na vědomí.
5) Den bez tabáku

Proběhne na základnich školách Drnovice, Podomí a Račice podle stanoveného
harmonogramu formou přednášek pro děti podle věku ve dnech 23.-27.5. Přednášky provedou
odborní pracovníci brněnské pobočky státního zdravotního ústavu . Pro děti 1. a 2.tříd se
jedná o přednášku promocí maňásků pod názvem Cigareta Retka a pro staršíděti přednášky o
prevenci kouření.
Usnesení č. 4
Správní rada bere na vědomí zprávu o kampani Den bez tabáku v rámci revolvingového fondu
MŽp a schvaluje uzavÍeni smlouvy se Státním zdravotnímústavem o provedení přednášek na
školách dle harmonogramu a pověřuje předsedu svazku podpisem smlouvy na ěástku 7 400,včetně DPH ( částka je součástíprojektu).
Přítomno: 11 členůPro: 9
Proti: 0
Zdržel se:2

hlasů

Q činnost škol v mikroregionu
Informaci o činnosti obou úplných základních škol podali ředitelé Mgr. Mazáč a Mgr.
Zemánek. Informace se týkaly především spolupráce s mikroregionem zejména při
kampaních Den Země, Den zdravi, Den bez tabáku apod., účastia úspěšíchžákn
v olympiádách a soutěžícha o výchovncých problémech s Žáky a v neposlední řadě o
spolupráci s obcemi - jednak zŤizovate|i a ostatními financujícímiobcemi. Vzhledem k tomu,
že jsou obě školy podobně velké, jsou i jejich problémy podobné. Drnovice mají větší počet
žáktl a také se účastnívíce soutěžís poměmě dobr;imi úspěchy. Správní rada vza|a
informace na vědomí.

7) Zamezit odlivu dětí do vyškovských základních škol
Na foru 20lO zazněl závěr zamezit odlivu děti zmikroregionu do 'řyškovských základních
škol. Na toto téma hovořili oba ředitelé. oba mají snahu modernizovat školu, zkvalitnit v1ýuku
a nabídnout i dalšíaktivity. Drnovice např. mají vybudovanou novou učebnu informatiky.

Správní radavzala informace na vědomí.

8) Bezpečná cesta do školy

Proběhl úvodníseminář v Drnovicích za účastizástupců Nadace Partnerství a za učasti
ředitelů a koordinátorů ze škol Drnovice, Podomí a Raěice.
V současnédobě již probíhajína školách schůzky s rodiči. Žaci skol budou v1plňovat za
pomoci učitelůa rodičůdotazníky a mapky o své cestě do školy. Tato část by měla bý
uzavÍena do konce května a výsledky dodány dopravnímu expertovi Ing. Adolfu Jebavému.
Usnesení č. 5
Správní rada bere na vědomí zprávu o kampani Bezpečná cesta do školy a schvaluje uzavŤeni
smlouvy s dopravním expertem ing. Adolfem Jebavým o provedení studie na realizaci
Bezpečnécesty do škol v Drnovicích' Podomí a Račicíchz revolvingového fondu vlŽp a
pověřuje předsedu svazku podpisem smlouvy na částku 70 000'- včetně DPH ( částka je
součástíprojektu).
Přítomno: 11 členůPro: 9 hlasů
Proti: 0
Zdrže| se:2

Alternativní zdroje energie
Vyrobou a instalací Fotovoltaických panelů se zabývá Íada firem a od některých jsme
obdrželi i cenové nabídky, které se od sebe značně lišily. Než vypíšeme nabídkovéÍizeni
musíme znát konečnérozhodnutí obcí, zda pouŽijí instalované fotovoltaické panely na
osvětlení úředních desek, či na osvětlení hřbitovů nebo na osvětlení jiných částíobce.
9)

Usnesení č. 6
Správní rada bere na vědomí zprávu o fotovoltaických panelech a ukládá starostům dodat
koordinátorovi svůj návrh na umístění fotovoltaických panelů v obci do l5. května.
Přítomno: 11 členůPro: l0 hlasů
Proti:0
Zdržel se
1

10)

Zdraý mikroregion

o

o
o

Jarní škola NSZM v Litoměřicích proběhla ve dnech 30.3.-l .4.20l| . Zuěastnil se jí
F.VIK
Valná hromada NSZM se uskutečnila v Jihlavě dne l9.4.20ll . Zič,astnil se jí F.Vlk a
I.Vejmolová . Na valné hromadě byl přijat nový člen NSZM - Svazek obcí Větrník
Kulaté stoly

-

proběhly v obcích Studnice, Drnovice a proběhne v Podomí

Fórum neboli veřejné projednání problémůmikroregionu proběhne 23. 6. 20II
v Drnovicích od 16:00 hodin. Na Fóru budou prezentovány výsledky řešení problémů
zFóra z roku 2010 a stanoveno nových l0 problémů na dalšíobdobí.

Usnesení č. 7
Správní rada bere na vědomí zprávu o přípravě Fóra 20l l a ukládá starostům zajistit na fóru
účastalespoň 4 zástupců obce (starosta, místostarosta, ředitelka MŠ,zástupci neziskovek,
zastupitelé atd) . Souěasně ukládá koordinátorovi projednat a zajistit účaststarostů u
jednotlivých tematických oblastí a starostům zajistit alespoň jednu cenu do tomboly.
Přítomno: 11 členůPro: 8 hlasů
Proti: 0
ZdrŽel se 3

odpadkové koše - byly firmou MEVA Brno dodány na jednoIlivé obce. P. Koutný
připomínkuje, že sloupky na upevnění košůna psí exkrementy jsou krátké - Mgr. Vlk

o

zjistí u firmy MEVA řešení.
Seminář o environmentálně šetrném provozu úřadů a institucí proběhne ve čtvrtek
19.5. od 14:00 do 16:00 v Dmovicích. Seminář povede ing. Petr Ledvina z ekolog.
institutu Veronica Bmo

Usnesení č. 8
Správní rada bere na vědomí informaci o pořádání Semináře o environmentálně šetrném
provozu veřejných institucí z revolvingového fondu tvlŽP a pověřuje předsedu svazku
podpisem smlouvy v částce 4000,- (částka je součástíprojektu) s ekologickým institutem
Veronica Brno na uspořádání semináře .
Zdržel se: 2
Proti: I
Přítomno: 11 členůPro: 8 hlasů
11) Hospodaření svazku

Mgr. Ha1as připomíná starostům dodat potvrzení o vyvěšenínávrhu zÚ.prKŤížováinformuje
o situaci rozpočtu pro rok 2011. Na příštízasedáni předloží předseda pracovní smlouvu
případně platební v1iměr pracovnice TIC.
pí Šíblovánavrhuje přijetí rozpočtového opatření na financování kompostárny.
Usnesení č. 9
Správní rada schvaluje Ro č.2,kterése týká financování kompostárny a ukládá úěetnísvazku
poslat na obce konsolidační tabulku.
Zďrže| se:0
Proti:0
Přítomno: 11 členůPro: 11 hlasů
12) Různé

a)Yzdélávací exkurze do Hostětína
Proběhla dne 12. dubna za účasti25 žtktlZŠDrnovice a Podomí aza:účasti14 zástupců obcí
- Luleč, Ruprechtov, Ježkovice, Krásensko, Podomí.
b) Družební styk se Slováky

pí Šíblováinformuje, že Slováci dle poslední informace přijedou

přesně termín, trvá svolání pracovní schůzky

-

aŽ v záÍí,příštítýden urěí

Šíblová,Koutný

c) Nákup kompostéru

Mgr. Vlk zjišťoval možnost nákupu kompostéru. Současně se informoval na Responu
k logistice svozu na nádoby na separaci bioodpadu. Dle informace Ing. Bárka budou

kompostéry přidělovány na obce ke svozu bioodpadu. Náklady na SvoZ těchto kompostéru
bude Respono nadále vyhodnocovat. Dalšíúdaje o kompostérech pfipraví Mgr. Vlk na příští
zasedáni.
d) Aktualizace programu

Misys

Dostavila se Ing. Smutná s prezentaci aktualizace Misys, kterou pozvala starosta olšan. Ing
Smutná informovala o zásadnich zménách přístupu dat Katastru nemovitostí a ztoho důvodu
je vhodné změnit verzi programu na vyššíúroveň. Nabídla aktual'izaci za cca 6 tis. Kč,
v případě účasti10 obcí nabízi 50 % slevy. Mgr. Halas informuje o spolupráci s p. Dubským,
schůzka se bohužel zatim neuskutečnila. Navrhuje přijmout nabídku GEPRA s tím, že p.
Dubský by prováděl čtvrtletníaktualizace. objednávku zajistí Mgr. Halas apiKŤiŽová.
jinou společností než Respono
Možnostivyváženi odpadů
_o
zjisťování nabídek na likvidaci odpadů od jiných Íirem _ má
Mgr. Halas informuje

e)

udělanou nabídku pro obec Luleč, která je úsporná.
Ktomuto bodu jsme kjednání pŤizvali předsedu představenstva Respona Ing. Bárka, který
v úvodu podal záklaďni informace k firmě Respono. Ceny za likvidaci odpadů se pro tento rok
nemění. Příspěvek od Eko-komu cca 10 mil Kč použije na dalšíseparaci' z toho 2. mil Kě
byly rozděleny mezi obce darovacími smlouvami. Co se týká bioplynové stanice, se zatim
firma dál neposunula, vyzvané firmy nepodaly vzhledem k náročnosti žádnou nabídku. Je
vypsáno nové výběrové Í1zeni. obce jako akcionáfi dostanou příštítýden všechny informace
k valné hromadě Respona.
Mezi členy správní rady a Ing. Bárkem proběhla diskuze' která se týka|a všech oblastí
likvidace odpadů.
f) dotace na

TIC

Mgr. Halas zaslal všem členůmSR emailem podmínky žádosti o dotaci naZkvalitnění služeb
TIC mikroregionu Drahanská vrchovina. Vše bylo odsouhlaseno, žádost byla podána.
Usnesení č. 9
Správní rada schvaluje podáni Žádosti o dotaci na Zkvalitnění služeb TIC mikroregionu
Drahanská vrchovina na základě předběžných souhlasů prostřednictvím emailu z dotačního
programu JMK
Přítomno: l1 členůPro: l0 hlasů
Proti: I
ZdrŽe| se:0

g) Pí Šíblováinformrlje o dopise z JMK o optimalizaci státni správy

- rušenímalých
matričníchúřadů.Sl. Ševčíkováse připojuje, nadále obce budou jednat samostatně.

4)

Závér

Příštízasedání bude 31. 5. 20II v Ježkovicích.
Mgr. Vlk ukončil dnešnízasedání správní rady a poděkoval všem přítomným zaačast.
Zapsa|a Světlana Švarcová 3.

ověřovatel é zápisu

5.2011
Kateřina Ševčíková
Luboš Pospíšil

Předseda svazku

Mgr. Petr Halas

