Zápis z jednání správní rady Svazku obcí Drahanská vrchovina,
konané 29. května 2012 v obci Ježkovice
Přítomni: Mgr. Halas, D. Křížová, J. Pořízek, L. Pospíšil, Z. Preis, K. Ševčíková, H. Šíblová,
S. Švarcová, Mgr. Vlk,
Hosté: členové dozorčí rady - Ing. Švarc, p. Šmerda; p. Grenar
1) Zahájení
Starosta obce Ježkovice přivítal přítomné a předal slovo Mgr. Halasovi, který navrhl, aby byl řízením
schůze pověřen p. Mgr. Vlk.
Usnesení č. 1:
Správní rada pověřuje řízením zasedání p. Mgr. Vlka.
Přítomno: 11 členů Pro: 11 hlasů
Proti: 0

Zdržel se: 0

Mgr. Vlk konstatuje, že program byl zaslán všem písemně.
Usnesení č. 2:
Správní rada schvaluje program dnešního zasedání bez připomínek.
Přítomno: 11 členů Pro: 11 hlasů
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schválený program:
1. Zahájení
2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Kontrola plnění usnesení
4. Dotace
5. Kampaň Dny bez úrazů
6. Zhodnocení kulatých stolů
7. Exkurze starostů
8. Sportovní hry
9. Příprava Fóra 2012
10. Různé (webové stránky mikroregionu, kamery v obcích, zhodnocení kampaně Den bez
tabáku,
2) Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Pan Mgr. Vlk navrhuje jako ověřovatele zápisu p. Josefa Pořízka a p. Luboše Pospíšila a
zapisovatelku Světlanu Švarcovou
Usnesení č. 3:
Správní rada schvaluje ověřovatele zápisu p. Josefa Pořízka a p. Luboše Pospíšila a zapisovatelku pí
Světlanu Švarcovou
Přítomno: 9 členů
Pro: 9 hlasů
Proti: 0
Zdržel se: 0
3) Webové stránky mikroregionu
Vzhledem k tomu, že byl na jednání správní rady pozván pan Grenar ohledně web.stránek,
byl tento bod se souhlasem členů správní rady zařazen do programu na úvod jednání.
P. Grenar informoval o stavu stránek a o nutnosti dalšího postupu. Sdělil, že udržovací
poplatek a poplatek za doménu a server činí 6 tis. Ročně a že možností je také přesun provozu přímo
na svazek a jiný způsob řešení aktualizace.
Pí Křížová informuje, že účetní svazku neobdržela fakturu na proplacení. Neuhrazená faktura
za rok 2011 byla poslána na adresu TIC a posléze na Mgr. Vlka počátkem ledna 2012 – v tu dobu

byly obě adresy neplatné.
JUDr. Hermanová se dotazuje na jiné řešení stránek – nový systém, který komunikuje
s novějším programem Windows; cena se pohybuje kolem 20 tis. Kč – ukládání na stránky by bylo
jednodušší a rychlejší.
Pí Šíblová konstatuje podmínky smlouvy s panem Grenarem, které jsou neměnné.
P. Preis připomíná pochybení pana Grenara a k němu se připojuje p. Pořízek i pí Šíblová.
JUDr. Hermanová navrhuje požádat p. Grenara o přístupová hesla a zajistit si provozování vlastními
silami.
Mgr. Vlk navrhuje uhradit poplatek za rok 2011.
Usnesení č. 4:
Správní rada schvaluje úhradu poplatku za rok 2011 panu Grenarovi. Vzhledem k uplynutí doby
projektu „Toulky DV“ schvaluje správní rada projednat možnost ukončení spolupráce s p. Grenarem
dohodou a získat přístupové kódy za účelem aktualizace. Projednáním těchto možností s panem
Grenarem pověřuje správní rada předsedu svazku a koordinátora.
Přítomno: 11 členů Pro: 11 hlasů
Proti: 0
Zdržel se: 0
3) Kontrola plnění usnesení z poslední správní rady
• stále jsou obce, které neuhradily příspěvek do svazku, měly by tak učinit co nejdříve – rozpis
byl rozeslán emailem, pí Křížová konstatuje, že k dnešnímu dni jsou uhrazeny všechny
příspěvky do svazku včetně kompostárny a předseda doplňuje, že na účtu svazku je 200 tis.
Kč
• pozvání regionálního manažera EKOKOM– vzhledem k vyjasnění fakturace EKO-KOM
jsme od pozvání upustili
• pozvat R. Grenara na správní radu kde přednese své požadavky - zajistí F.Vlk-splněno
• starostové obcí, kde se konaly kulaté stoly – Studnice, Podomí a Nové Sady dodají
příslušnou dokumentaci o akci (zápis, prezenční listinu, fotky a fakturu)
• správní rada ukládá účetní svazku pí Hlouškové zaslat závěrečný účet obcím do 4. 5. 2012 splněno
• starostové dodají náměty na čerpání peněz z revolvingového fondu – v bodě různé
• upřesnit program exkurze starostů – v bodě exkurze starostů
• upřesnit programu pobytu Slováků – v bodě různé
• přeposlat informace o účetnictví na MŠ – pí Šíblová v bodě různé
• zápis ze správní rady byl ověřen pí Světlanou Švarcovou a p. Zdeňkem Chromým a nebyly k
němu žádné připomínky
4) Dotace
Mgr. Vlk informuje:
• dotace z revolvingového fondu letos končí v říjnu
• podána žádost na kampaň Dny zdraví na JMK – bude řešeno v červnu
• dotace z MAS – 18. 6. je obhajoba
• další dotace – pí Šíblová informuje o dotaci na zeleň, bude řešeno v červnu; žádost o
dotaci na kontejnery bude pravděpodobně podána znovu příští rok
5) Kampaň Dny bez úrazů
Mgr. Vlk informuje, že proběhne na mateřských školách :
• 4. 6. Ruprechtov +Ježkovice
9 - 10
Podomí
11 - 12

•

6. 6.

•

7 .6.

Krásensko
Studnice
Luleč

9 - 10
11 - 12
9 - 12

6) Zhodnocení kulatých stolů
Podle projektu se měly uskutečnit nejméně 3 kulaté stoly. Kulaté stoly proběhly ve Studnicích,
Podomí a Nových Sadech – úkol byl splněn. Zprávy byly předány Daně Novákové, doplnit
fotodokumentaci.
7) Exkurze starostů
Exkurze starostů měla proběhnout dne 12. 6. – byla přeložena na 26. 6.
Pí Šíblová informuje, že pan Usnul je schopen dopravit kola na požadované místo – znovu zavolá
panu Usnulovi o přeložení termínu.
P. Pořízek informuje o možnosti exkurze do sýrárny v Otinovsi ,kterou se pokusí zajistit.
8) Sportovní hry
– p. Pořízek + p. Chromý navrhují posezení v Ježkovicích počátkem září. Konečná informace bude
podána na správní radě v srpnu
9) Příprava Fóra 2012
Fórum proběhne dne 14. 6. 2012 v kulturním domě v Drnovicích od 16:00 hodin.
Účast – z každé obce alespoň 4 osoby ( starosta, místostarosta, zastupitel, zástupci neziskovek –
hasiči, sokoli, zástupci škol, knihovníci či knihovnice, podnikatelé atd. )
Stanovení garantů u stolů provede Mgr. Vlk a pošle e.mailem.
Tombola – od každé obce, od podnikatelů, od MAS, od mikroregionu ( např. kalkulačky).
Usnesení č. 5:
Správní rada bere na vědomí zprávu o přípravě Fóra 2012 a ukládá starostům zajistit z každé obce
účast alespoň 4 osob a alespoň jednu cenu do tomboly
Přítomno: 11 členů
Pro: 11 hlasů
Proti: 0
Zdržel se: 0
10) Různé
a) webové stránky mikroregionu – p. Rudolf Grenar, pí JUDr. Hermanová řešeno v úvodu
správní rady
b) kamery v obcích – pí Křížová vznáší požadavek jak do budoucnosti bude řešeno s opravami –
zda budou opravy hrazeny přes svazek nebo přes jednotlivé obce – bude projednáno v užším
vedení svazku a následně na valné hromadě (zjistit udržitelnost rozvoje).
c) zhodnocení kampaně Den bez tabáku - koordinátor
d) návštěva slovenských kolegů se uskuteční ve dnech 7. – 9. 6. Pí Šíblová informuje o
přípravné schůzce. Slováků bude 14+1, ubytování bude v Podomí + snídaně, čtvrtek
Ruprechtov – večeře; pátek – Senetářov, Křtiny, výpustek 15:00 h, oběd, večerní posezení
v Podomí; sobota odjezd popř. Krásensko. Pí Šíblová pozve p. Dvořáčka p. Koutného
telefonicky. Balíčky – zakoupíme biskupské víno. Starostové přinesou balíčky ve středu 30.5.
do Vyškova.
e) info o účetnictví MŠ – Pí Šíblová zjišťovala situaci a informuje, že příspěvkové organizace
by měly posílat výkazy do obchodního rejstříku – za rok 2012
f) náměty na čerpání peněz z revolvingového fondu zaslaly obce Račice, Podomí
g) Revolvingový fond -- P. Preis se ptá na solární osvětlení – Mgr. Vlk informuje, že bylo
vypsáno výběrové řízení, které bude končit v pondělí 4.6.. Mgr. Vlk informuje o projektu

z revolvingového fondu, Timur nám provede vyhodnocení indikátorů.
Seminář k šetrnému provozu proběhne 5. 6. v Krásensku pro zájemce z obcí a pro žáky škol
v Podomí a Drnovicích.
Usnesení č. 6:
Správní rada schvaluje komisi na konání výběrového řízení na fotovoltaické osvětlení ve složení
Mgr. Halas, Lubomír Pospíšil, Zdeněk Chromý, náhradník Kateřina Ševčíková
Přítomno: 11 členů
Pro: 11 hlasů
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 7:
Správní rada schvaluje uzavření Smlouvy s Timurem na sledování úspěšnosti principů udržitelného
rozvoje v mikroregionu DV a s Mgr. Kosíkovou na zpracování Evaluační zprávy o vlivu
strategického postupu mikroregionu DV a pověřuje předsedu svazku podpisem těchto smluv.
Přítomno: 11 členů
Pro: 11 hlasů
Proti: 0
Zdržel se: 0
h) Katka Ševčíková informuje o semináři MAS, kde by byla možnost z jejich dotace požádat o
energetický audit na budovy a na veřejné osvětlení. MAS bude ještě informovat.
i) Pan Šteflíček zjistil nabídku na výrobu kalendářů – čtrnáctidenních, cena cca 40,-- Kč při
počtu 2000 ks. Pan Šteflíček přepošle informace. Na příští správní radu starostové prověří
zájem o tisk ve svých zastupitelstvech.
j) JUDr. Hermanová informuje o semináři o veřejných zakázkách a sděluje, že pokud se
nejedná o zakázku malého rozsahu je lepší výběrové řízení zadat firmě. Zaregistrování se
zatím nepodařilo. Smlouvy nad půl milionu musí být do 14 dnů zveřejněny na profilu
zadavatele – ten je nutný zřídit. Pí Šíblová informuje o nabídce firmy Webhaus na zřízení
profilu zadavatele – informování necháme na další správní rady.
k) Konání výjezdní správní rady v červnu bylo přeloženo na 26.6.2012
11) Závěr
Mgr. Halas ukončil dnešní zasedání správní rady a poděkoval všem přítomným za účast.
Zapsala 29. 5. 2012 Světlana Švarcová

Ověřovatelé zápisu

Předseda svazku

Josef Pořízek

Mgr. Petr Halas

Lubomír Pospíšil

