Zápis z jednání správní rady Svazku obcí Drahanská vrchovina,
konané 26. června 2012 v Repechách
Přítomni: Mgr. Halas, D. Křížová, JUDr. Z. Hermanová, J. Šteflíček, Z. Chromý, J. Pořízek, L.
Pospíšil, Z. Preis, K. Ševčíková, H. Šíblová, S. Švarcová, Mgr. Vlk,
1) Zahájení
Vzhledem k tomu, že se jednalo o výjezdní zasedání svazku v Repechách nás přivítal pan Usnul.
Mgr. Halas 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. Dny zdraví
5. Zhodnocení Fóra
6. Plán na 2. pololetí
7. Různé (schválení smlouvy s Gymnáziem, výběrové řízení na fotovoltaiku, jednání
s SZÚ atd. )

2) Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Pan Mgr. Vlk navrhuje jako ověřovatele zápisu pí Danu Křížovou a p. Zdeňka Chromého a
zapisovatelku Světlanu Švarcovou

Usnesení č. 3:
Správní rada schvaluje ověřovatele zápisu pí Danu Křížovou a p. Zdeňka Chromého a zapisovatelku
Světlanu Švarcovou
Přítomno: 11 členů

Pro: 11 hlasů

Proti: 0

Zdržel se: 0

3) Kontrola plnění usnesení z poslední správní rady
• Správní rada schvaluje projednáním možnosti ukončení spolupráce s p. Grenarem dohodou a
získání přístupových kódů za účelem aktualizace a pověřuje předsedu svazku a koordinátora
jednáním – zaplacena fa, úkol trvá
• starostové obcí, kde se konaly kulaté stoly – dodají fakturu – kontrolu
provede koordinátor – trvá
• konečná informace o sportovních hrách bude podána na správní radě v srpnu - trvá
• řešení oprav kamer v obcích bude projednáno na SR v srpnu

• zhodnocení návštěvy slovenských kolegů – v bodě různé
• zhodnocení semináře k šetrnému provozu – v bodě různé
• k výrobě kalendářů přepošle informace pan Šteflíček. Starostové prověří zájem o tisk ve
svých zastupitelstvech – v bodě různé
• valná hromada ukládá vedení svazku připravit na příští správní radu návrhy opatření ke
zlepšení hospodaření – SR srpen
• Pí Šíblová podá informaci o nabídce firmy Webhaus na zřízení profilu zadavatele – SR srpen
• Konání výjezdní správní rady v červnu bylo přeloženo na 26.6.2012
4) Dny zdraví
Proběhnou na podzim – v říjnu zejména na školách. Program bude upřesněn v srpnu.
Mikroregion požádal o dotaci JmK, která byla dnes schválena.
5) Zhodnocení Fóra 2012
Fórum proběhlo dne 14. 6. 2012 v kulturním domě v Drnovicích
Účast byla 31 osob. Poprvé byli zastoupeni žáci základních škol. Zhodnocení bylo zasláno e-mailem.
Usnesení č. 4:
Správní rada bere na vědomí zprávu o zhodnocení Fóra 2012 a ukládá starostům zajistit dodání
vyplněných anketních lístků do 4. 7. 2012
Přítomno: 11 členů
Pro: 11 hlasů
Proti: 0
Zdržel se: 0
6) Plán na 2. pololetí
Plán na 2. pololetí bude doplněn o témata z Fóra 2012 a o témata, která navrhnou členové správní
rady
Usnesení č. 5:
SR ukládá starostům dodat koordinátorovi připomínky k plánu práce na 2. pololetí do 15. 7. 2012.
SR ukládá koordinátorovi začlenit tyto připomínky a problémy z Fóra 2012 do plánu práce a
rozeslat starostům do 30. 7. 2012.
Přítomno: 11 členů
Pro: 11 hlasů
Proti: 0
Zdržel se: 0
7) Různé
a)
schválení smlouvy s Gymnáziem
Usnesení č. 6
Správní rada schvaluje Smlouvu o partnerství s Gymnáziem Vyškov, se kterou byli všichni
seznámeni e-mailem.
Přítomno: 11 členů
Pro: 11 hlasů
Proti: 0
Zdržel se: 0
b)
výběrové řízení na fotovoltaiku
Proběhlo 5. 6. 2012 za účasti členů výběrové komise. Byla předložena pouze jedna nabídka firmy
ZPA Brno. MŽP bylo požádáno o povolení s touto firmou jednat o uzavření smlouvy.
Usnesení č. 7
Správní rada schvaluje Žádost o povolení jednat s firmou ZPA Brno o uzavření smlouvy o dodávce
fotovoltaického osvětlení .
Přítomno: 11 členů
Pro: 11 hlasů
Proti: 0
Zdržel se: 0

c)
jednání se SZÚ o grantovém programu Albert pro zdraví. Jedná se o přednášky pro děti,
školy, rodiče v oblasti zdravého životního stylu. Financováno z grantového programu.
d)
Dny bez úrazů
Ve dnech 4. 6. – 7. 6. proběhla na mateřských školách Ruprechtov, Ježkovice, Podomí, Krásensko,
Luleč a Olšany kampaň Dny bez úrazu.
e)
zhodnocení návštěvy ze Slovenska – vzhledem k tomu, že nejsou ještě provedeny všechny
platby, provedeme vyúčtování a zhodnocení návštěvy na SR v srpnu. Pí Šíblová přečetla děkovný
dopis ze Slovenska.
f)
výroba kalendářů na r. 2013 – p. Šteflíček sděluje, že čtrnáctidenní stolní kalendář v počtu
kusů cca 2000 by cenově vyšel do 40,-- Kč, přesné počty v srpnu.
g)
návrhy opatření ke zlepšení hospodaření – hospodaření svazku bedeme projednávat na každé
SR, kontrolu hospodaření provádí pí Křížová. Mgr. Halas předkládá ke schválení RO č. 3, které se
týká přesunu v § kompostárna, revolving.
Usnesení č. 8
Správní rada schvaluje rozpočtové opatření č. 3
Přítomno: 11 členů
Pro: 11 hlasů
Proti: 0

Zdržel se: 0

Pí Švarcová navrhuje RO č. 4 – navýšení příspěvků na kompostárnu o 10 tis. od obcí Krásensko,
Podomí, Ruprechtov a Račice-Pístovice.
Usnesení č. 9
Správní rada schvaluje rozpočtové opatření č. 4
Pro: 11 hlasů
Proti: 0
Přítomno: 11 členů

Zdržel se: 0

11) Závěr
Mgr. Halas ukončil dnešní zasedání správní rady a poděkoval všem přítomným za účast.
Zapsala 26. 6. 2012 Světlana Švarcová

Ověřovatelé zápisu

Předseda svazku

Dana Křížová

Mgr. Petr Halas

Zdeněk Chromý

