Zápis z jednáni správní rady Svazku obcí Drahanská vrchovina,
20lI v obci Drnovi
Přítomni: Mgr. Halas, Mgr. Vlk, pí KÍiŽová, Ševčíková,Dvořáček, Pospíšil'Šteflíěek,
Pořízek, Chromý, JUDr. Hermanová, Švarc, Preis, Šiblova
omluveni: Švarcová
1) Zahájení
Starostka obce Drnovice přivítala přítomné a předala slovo předsedovi svazku. Ten navrhl,
aby byl iizenim schůze pověřen p. Mgr. Vlk.
Usnesení č. 1:
Správní rada pověřuj e Íízenimzasedáni p. Mgr. Vlka.
Přítomno: 8 členůPro: 8 hlasů
Proti: 0
Zdržel se 0

Pan Mgr.

Vlk konstatuje,

Že program

proj ednání rozpočtového opatření.

byl zaslán všem písemně. Navrhl přidat do bodu rtnné

K rozšířenémuprogramu nebyly připomínky.
Usnesení č, 2:
Správní rada schvaluje rozšířený program dnešního zasedáni bez připomínek.
Přítomno: 8 členůPro: 8 hlasů
Proti: 0
Zdržel se O
Schválený program:
l. Zahájeni
2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Kontrola plnění usnesení
4. Dnybezlúrazlů- zhodnocení kampaně
5. Finančnípodpora aktivit }l4.A2l
6' Rozšířenízdravotnických služeb
7 . Indikátor Cesty dětí do školy a zpět
8. Fórum 2011
9. Plán na 2.pololetí
10. Různé- Družební styk, rozpočtové opátření, kompostéry, Mysis
tI. Závér

Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Pan Mgr. Vlk navrhuje jako ověřovatele zápisu L. Pospíšilaa Z. Chromého a zapisovatelku

2)

slečnu Kateřinu Ševčíkovou.
Usnesení č. 3:
Správní rada schvaluje ověřovatele zápisu L. Pospíšila, Z. Chromého a zapisovatelku slečnu
Kateřinu Ševčíkovou.
Přítomno: 8 členůPro: 7 hlasů
Proti: 0
Zdržel se:1
3)

Kontrola plnění usnesení z poslední správní rady
o Zhodnocení kampaně Týden bezurazt_ viz bod programu
o Družebnísfyk
t
. Ukol trvá, svolání pracovní schůzky k naplánování programu druŽebního styku

.

se

Slováky _ H. Šíblová.
Údaje o kompostérech
Zatim se nepodařilo zjistit, jaký druh kompostérůby byl pro mikroregion resp. pro

kompostárnu v Krásensku nejvhodnější. Ukol trvá.

'

Myssis

Starostové jednotlivých obcí si zajistí inženjrrskésítě a ortofotomapy z Městského

úřadu, které co nejdříve zašlou paní Smutné.

.

P. Halas se spojí spaní Smutnou azjisti, vjakém termínu by mohla přijet a provést
instalaci. Viz bod rizné.
Správni rada ukládá JUDr. Hermanové svolat správní radu na 23. 6.20l1 do Drnovic
- úkol splněn

Zápis ze správní rady byl ověřen p. Jiřím Šteflíčkema p. Radoslavem Dvořáčkem a nebyly
k němu žádnépřipomínky.

bezúrazÍl
Kampaň proběhla v mateřských školách v Račicích-Pístovicích,olšanech, Krásensku,
Ruprechtově a Lulči ve dnech 3.6.20II,6.6.20I| a 8. 6. 201 1.
V Račicích-Pístovicích
a olšanech provedla kampaň učitelka Střední zdravotnické školy
Blansko Mgr. Silvie Vašková se svými Žáky a v ostatních školách pracovnice SZÚ Bmo.
organizačni zabezpečení bylo projednáno s ředitelkami škol, školy byly připravené, počasí

4) Dny

přijatelné, děti aktivní.
V olšanech se zúčastnilastarostka DanaKŤižová.
F.Vlk oznámi Záklaďnim a mateřským školám termíny kampaní ve školním roce 201I-20l2,
aby je školy mohly zahrnout do svých plánu na školníroce 201Il20|2.
Usnesení č. 4:
Správní rada bere na vědomí zprávu o pruběhu kampaní ke Dnům bezírazu.
Přítomno: 8 členůPro: 8 hlasů
Proti: 0
Zdržel se: 0

Finančnípodpora aktivit MA21
Jako člen NSZM plní mikroregionu kriteria MA21 kategorie D, C a B'
Kriteria kategorie B splnil náš mikroregionu jako jediný mikroregion v ČR spolu

5)

se sedmi

městy.

Systém finančnípodpory je jedním zkritérii, které musíme splnit. Vzhledem k tomu, že obce
běžně financují ze svých rozpočtůnapř. vybavení JSDH, podporu neziskoýchorganizaci,
podporují činnost sportovních klubů, ruzných zájmových kroužkůa také pořádaní veřejných
kampaní ke Dnům Země a Dnům Zdtavi,je tato finančnípodpora běžnou záleŽitosti'
Usnesení č. 5:
Správní rada schvaluje přehled oblastí zahrnutých do systému finančnípodpory MA21
z rozpoěti jednotlivých obcí mikroregionu - vybavení JSDH, podpora neziskových
organizaci, podpora činnosti sportovních klubů a zá1mových kroužkůa poÍádáni veřejných
kampaní ke Dnům Zemé a Dnům Zdravi.
Proti: 0
Zdržel se: I
Přítomno: 8 členůPro: 7 hlasů

Rozšířenízdravotnických služeb
Tabulka o poskýovaných zdravotnických službách byla všem zaslána.
Zdravotnické služby poskýují Drnovice, Luleč, Račice-Pístovice, Ruprechtov, Krásensko a
Studnice. občanéostatních obcí dojíždizalékaÍidoVyškova, Rousínova nebo Brna.
Někdy je při nepřítomnosti např. praktické lékařky náhradní lékaÍz hlediska dopravy
nedostupný.
Usnbsení č. 6:
Správní rada bere na vědomí stav zdravotnických služeb v obcích mikroregionu.
Zdržel se: 0
Proti: 0
Přítomno: 10 členůPro: 10 hlasů
ó)

Indikátor Cesty dětí do školy a zpét
Indikátor vycházi zudaji, které byly získány při zpracováni dotazniků v rámci Bezpečné
cesty do školy. Úda.jeisou bohužel nepřehledné a neposkýují dostatečně přesná iisla, ze
7)

kteýh
8)

by se dal indikátor vypočítat.Cástečnévýsledky máme ze školy v Raěicích.

Fórum 2011

Starostové měli dodat dárky do tomboly - splnily všechny obce.Tabulky ,,Poskýování
zdravotnických sluŽeb v obcích" a ,,Tradičníkulturní akce v obcích" budou k dispozici na
Fóru
F.Vlk upřesnil činnost garantů u jednotlivých stolů na Fóru. Zdtraznll, že ze zkušenosti víme,
že se nám do 10 P dostanou problémy, které nejsme schopni splnit (viz téŽká dopravní
technika nebo pravidla dotací) a garanti by měli dohlédnout na to' aby stanovených 10P byl
mikroregion schopen řešit.

Plán na 2. pololetí
Plán na celý rok byl rozeslán na počátku roku všem starostům, je ho ale třeba doplnit o
aktuální potřeby a úkoly (např. které vyplynou z dnešního Fóra) na 2. pololetí.
Připomínky k plánu práce dáváme každoročně. Některé body se v něm opakují' některé
vyplývají zkritéťri MA21 a některé z I0 P. Většinou se ale jedná o problémy, které chceme
řešit anebo bychom je řešit měli. obvykle a|e docházi k tomu, Že ti, co nedají ani jednu
připomínku, potom kritizují náplně schůzíSR např. spolupráci se školami. Je třeba si
uvědomit, že mikroregion vznikl proto, aby řešil společnéproblémy v dopravě' školství,
životním prostředí či odpadovém hospodářství. Dříve jsme měli k jednotlivým problémům
ustanovené pracovní skupiny a jejich práce byla pro mikroregionu přínosem.
To trvalo ale jen do té doby, neŽ si někteří zač,a|i řešit problémy samostatně a jinak, než bylo
domluveno.
Usnesení č. 7:
Správní rada ukládá starostům dodat pfipomínky k plánu práce na 2. pololetí 20ll
do 8. 7. 2011.
Zdržel se: 0
Proti: 0
Přítomno: 12 členůPro: 12 hlasů

9)

10) Různé

o

o
o
.

Družebnístvk
M. Uhrina kántaktoval u. Šíblovoua oznámil termín návštěvy 29. - 3L 8., předběžný
počet 10 osob (bude upřesněn později). Návštěva má bý pojata jako výměna
zkušeností a řešeníproblémů,které tiŽí starosty na Slovensku i v ČR.
Slováci netrvají na aktivním poznávacímzájezda, ale spíšese přiklání ke klidnějšímu
a volnějšímupojetí. H. Šiblovásvolá pracovní poradu, která na příštísprávní radě
navrhne proglam' včetně ťrnančníchvýdajů.

Mysis

Školenína program proběhlo v pondělí, program byl obcím aktualizován. V případě
potiŽi se mohou starostové obrátit na paní Smutnou.
Rozpočtovéopatření č. 3
o vlastních zďrojíchna opravy sakrálních staveb předložil předseda mikroregionu
p.Halas.
r
Usnesení č. 8:
Správní rada schvaluje rozpočtovéopatření č. 3 ohledně zapojeni vlastních zdrojů
týkajících se dotace na opravy sakrálních staveb.
Zdržel se:0
Proti: 0
Přítomno: 12 členůPro: 12 hlasů

Dotace TIC
I. Vejmolová podala žádost o dotaci na projekt ,,Zkva|itnéní služeb TIC Mikroregionu
Drahanská vrchovina. Na prodlouženípracovní doby v letních měsících a propagační
předměty nám byla pÍiznána částka 61 000 Kč (z částky lze uhradit dvě plné výplaty
pracovnice TIC i práci brigádníka, který bude zajišťovat prodlouženi pracovní doby
v letních měsících).
Usnesení č. 9:
Správní rada schvaluje přijetí dotace na projekt ,,Zkvalitění služeb TIC mikroregionu
Drahanská vrchovina" ve výši 61 000 Kč z dotačníhoprogramu Podpora zkvalitnění
služeb TIC v Jihomoravském kraji V roce 201l a pověřuje předsedu svazku Mgr. Petra
Halase podpisem smlouvy s JMK.
Přítomno: 12 členůPro: 11 hlasů
Proti: I
zdržel se: 0
Usnesení č. I0:
Správní rada schvaluje dohodu o provedeni práce s brigádníkem na zajištěnírozšíření
provozní doby TIC Luleč v měsících červenec a srpen 20l l ve výši 3 000 Kč za měsíc
a pověřuje předsedu svazku Mgr. Petra Halase podpisem této dohody.
Přítomno: 12 členůPro: l1 hlasů
Proti:0
Zdržel se 1
Správní rada v červenci
Usnesení č. 1I:
Správní rada ukládá D. Křížovésvolání příštíSprávní rady na 14.1.20l l v 9 hodin do
olšan.
Přítomno: 12 členůPro: 12 hlasů
Proti:0
Zdržel se o

ll) Závér

Předseda svazku Mgr. Halas ukončil dnešnízasedáni správní rady
přítomnýn zatčast.
ZapsalaKateřina Ševčíková
23. 6. 201
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