Zápis z jednání správní rady Svazku obcí Drahanslcí vrchovina
konaného dne 29. 6.2010 v Habrovanech
Přítomni: p. Vlach,Yg.. vtt' Ing. Julínek, Koutný, Pořízek' Ambros, Chromý, Dvořáček, pí
Svarcová, KÍížová,Síblová, JUDr. Hermanová, Vejmolová
odchody: JUDr. Hermanová _ 11:00 h
Hos t é : dozoréi rada, zásfr.lpci fi rmy Voinet

l)Zahájení

Starosta obce Habrovany přivítal přítomné a předal slovo předsedovi svazku' kteý navrhl
pověřit Íizenim správní rady p. Mgr. Vlka.
Usnesení č. I:
Správní rada pověřuj eÍizenimzasedáni p. Mgr. Mka.
Proti:
Přítomno: členů
Pro: hlasů
ZdrŽel:O
Pan Mgr. Mk konstatuj e, Že programbyl zaslán všem písemně.
Zahájeni
2. Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele
3. Kontrola plnění usnesení
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Zdraýmikroregion
Zdravotni služby

Nabídka na telefonní služby
Dny zdravi v mikroregionu
Fórum
Ruzné
Usnesení č. 2:
Správní rada schvaluje navržený progIam dnešního zasedáni.
Přítomno: členů11 Pro: hlasů
Proti:
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0

Zdňel:I

Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Pan Mgr. Mk navrhuje jako ověřovatele zápisu pí Danu Křížovou a p. Radoslava Dvořáčka
a zapisovatelku pí Světlanu Švarcovou.
2)

Usnesení č. 3:
Správní rada schvaluje ověřovatele zápisu

Přítomno: 1l členůPro:
3) Kontrola plnění usnesení

.
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pí Danu Křížovou a p.

hlasů

Proti:

0

Radoslava Dvořáčka
ZdrŽel: 0

Správni rada pověřila předsedu svazku podpisem smlouvy na dotaci sakrální stavby-

v bodě rť:zné

Správní rada pověřuje

pí Šíblovouprovedením ýběrového Íizeni na

stavbu

kompostárny- v bodě rŮzné
obsah projektu z revolvingového fondu musí schválit zastupitelstva obcí, text zašle
emailem Mgr. Vlk _ v bodě Zďraý mikroregion
. Správni ruda ukládá p. Vlachovi a Mgr. Mkovi projednat s Nadací Partnerství přípravu
projektu pro dotaci zNÍZP - v bodě Zdraý mikroregion - splněno
. Slovensko - platí termín 26. _ 28. srpna. P. Pořízek zat:Íuvi dopravce _ v bodě rtnné
. Správni rada ukládá p. Dvořáčkovi svolat valnou hromadu a sprármí radu na 29.6. do
Habrovan azaslat pozvánky i členůmdozorčírady - splněno
Zápis ze správní rady v ležkovicíchbyl ověřen p. Vladimírem Koirtným Ing. Květoslavem
Julínkem a nebyly k němu žádnépřipomínky.
Správní rada bere na vědomí zprávuo kontrole plnění usnesení.

.

4)Zdraý mikroregion

končíprojekt z revolvingového fondu _ zbyvá splnit některé úkoly: obce - kulaté stoly;
propagačnípředměty - turistické maPY, - pí Vejmolová přepošle všem obcím
b) byla zpracována a bude předána na lvÍŽP žádost o dotaci na projekt ,,Uplatňování
principů udržitelného rozvoje mikroregionu Drahanská vrchovina" na léta 2010 - 2Ot2
a)

projednána příprava projekru s paní Ditou Tesařovou z Nadace Partnerství
Usnesení č. 4:
Správní rada schvaluje Smlouvu s paní Ditou Tesařovou z Nadace Partnerství na zpracováni a
podání žádosti z Revolvingového fondu \tIŽP naprojekt,'Uplatňování principů,''d.žitelného
rozvoje mikroregionu Drahanská vrchovina" na léta 2010 - 2012 za cenu 10.000,-- Kč a
v případě obdržení dotace 2 oÁ z obdrženó částky.
Správní rada pověřuje předsedu a místopředsedu podpisem smlouvy.

Přítomno: 1l

členůPro: 9 hlasů

I

Proti:
Zdržel: I
jsou
obec Habrovany
proti a sdělují' že se k projektu nepřipojí.
5) Zdravotní služby
Mgr. Mk a pí Vejmolová podali informace o řešení tohoto problému na Fóru v Drnovicích.
Tato problematika bude projednávána i následně na správních radách.
ó) Nabídka na telefonní služby
Telekomunikačnífirma Voinet představuje svou nabídku volání přes internet, ťrrma
připravuje spolupráci i s MěÚ Vyškov. Nabízínávštěvu obcí a přípravu služby každéobci
přímo na míru.
7) Dny zdraví mikroregionu
Mgr. Vlk shrnuje fungování Dnů zdraví v mikroregionu, ve školách i v mateřských školách.
Ponecháme systém nastavený v loňském roce. Pí Vejmolová dodává, že týo akce byly
hrazeny z dotace z revolvingového fondu ve vyši 10.000'-- Kč.
8)

Fórum

Mgr. Vlk informuje, že letošní Fórum proběhlo v úteý 22. června 2010 v 17.00 hodin v KD
v Drnovicích' Na Fóru bylo opět občany stanoveno ToP 10 problémů mikroregionu.
Na Fóru byla opět tombola, drobné ceny dodaly obce Dmovice, Nemojany,
Račice-Pístovice, Luleč, Ruprechtov, Podomí, Krásensko. Na jednotlivé obce byly předany
anketní lístky k ověření problémů ToP 10 z širokéveřejnosti. Anketa v obcích bude trvat do
I5.7.2010, poté zašlou starostové obcí vy'hodnocení ankety koordinátorovi Mgr. Mkovi.

Různé
pí Síblová informuje o přípravě ýběrového Íizeni na kompostárnu
- p. Mach informuje o uzavřeni smlouvy na dotaci na sakrální stavby z rozpočtu JMK
- p. Koutý informuje o exkurzi na Slovensko _ doprava objednána' ostatní budeme řešit na
příštísprávní radě
- Mgr. Vlk zhodnotil exkurzi velmi dobře, ostatní se ke kladnému hodnocení připojili.
9)
-

Závér

Mgr. Mk ukončil zasedání správní rady a poděkoval všem zauóast.
Příštísprávní radu svolají Račice-Pístovice na 22. 7 . 2010
Zapsala dne 29. 6.2010 Světlana Švarcová

ověřovatelé zápistt.
Předseda svazku: Josef
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