Zápis z jednáni správní rady Svazku obcí Drahanská wchovina,
konané dne 14. července 2011 v obci olšany
Přítomni: Mgr. Halas, Mgr. Vlk, pí KŤižová, Ševčíková,Pospíšil, Šteflíček,
Chromý, Švarc,Preis,
Svarcová, Vejmolová
Pozdní příchod: Josef Pořízek v 10:30 hodin
omluveni: JUDr. Hermanová, R. Dvořáček
Hosté: ing. Josef Janěo, Petr Revenda _ oba MAS Moravský kras
1) Zahájení
Starostka obce olšany přivítala přítomné a předala slovo předsedovi svazku. Ten nawhl, aby byl Íizenim
schůze pověřen p. Mgr. Vlk.
Usnesení č. 1:
Správní rada pověřuj e Íizením zasedáni p. Mgr. Vlka.
Přítomno: 9 členůPro: 9 hlasů
Proti: 0
Zdržel se O

Pan Mgr. Vlk konstafuje, že program byl zaslán všem písemně.
K programu nebyly připomínky.

Usnesení č. 2:
Správní rada schvaluje program dnešního zasedáni bez připomínek.
Přítomno: 9 členůPro: 9 hlasů
Proti: 0
Zdržel se:0
Schválený program:
1. Zahájení
2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Kontrola plnění usnesení
4. Strategický plán udržitelného rozvoje mikroregionu
5. Dotace nar.2011 + dalšímoáré dotace
6. Plán práce na 2. pololetí
7. Strategický plán cest. ruchu mikroregionu
8. DruŽební styk

9.

Spolupráce

s

MAS

10. Cyklostezky
11. Ruzné (hodnocení Fóra, Soutěžmin. vnitrao soutěž
12. Závěr

o lidech s lidmi)

z)Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Pan Mgr. Vlk navrhuje jako ověřovatele zápisu pí. Hanu Šíblovoua pí. Světlanu Švarcovoua zapisovatelku
slečnu Kateřinu Ševčíkovou.
Usnesení č. 3:
Správní rada schvaluje ověřovatďe záryisu pí. Hanu Šíblovoua pí. Světlanu Švarcovoua zapisovatelku
sleěnu Kateřinu Ševčíkovou.
Přítomno: 9 členůPro: 9 hlasů
Proti: 0
Zdržel se:O
3)

Kontrola plnění usnesení z poslední správní rady
. Správni raďa ukládá starostům dodat připomínky k planu práce na 2. pololetí 20II
do 8. 7. 20ll _ v bodě Plánpráce na 2. pololetí
o H. Šibtová svolá pracovní poradu, která na příštísprávní radě navrhne program' včetně finančních

o
'

vydajů - v bodě Družebnístyk
Správní rada ukládáD. KŤižovésvolání příštíSprávní rady na
splněno

14.7.20II

v 9 hodin do olšan _

Zápis ze sprármí rady byl ověřen p. Lubošem Pospíšilema p. Zďeřkem Chrom;im a 4ebyly k němu žádné
připomínky.

4) Strategický plán udrfitelného rozvoje mikroregionu
První Shategický plán připravila firma Pospíšil-Švejnohav roce 2004, kteý nesplňoval některá kritéria
a byl proto upraven v roce 2009 Mgr. Kosíkovou z o. s. TIMUR. Přestože kůdá obec Strategický plén jiŽ
dříve obdržela, byl minulý týden opět starostům zaslán.
Na obce byly zaslány k doplnění dat některé tabulky a cíle, které ze Strategického plánu vyplynuly. Rovněž
byly starostům zaslány Swot analýza a problémováanalýza.
Usnesení č. 4:
Správní rada ukládá starostům doplnit údaje o obci do dodaných tabulek do konce ěervence.
Přítomno: l0 členůPro: 10 hlasů
Proti: 0
Zdrže|se: 0
5) Dotace na r. 2011 + dalšímožnédotace
a) Dotace na

o

TIC

této dotaci byli členovésprávní rady jiŽ dříve informováni. Byly vyrobeny vizitky TIC, zakoupen digit.
fotoaparát a probíhá výroba hmíčků'V TIC je provozní doba přes prázdruny rozšířena ve všednídny
i o víkendech a svátcích.
b) Dotace na opravu sakrálních staveb
Smlouva o poskýnutí dotace byla předsedou svazku podepsána. Svazek uzavřel smlouvu o opravách
sakrálních staveb v Drnovicích, Habrovanech, Podomí, Studnicích, olšanech a Krásensku s p. Budíkem. J.
Pořízek jedná o dodavateli na opravu lďíže v Ježkovicích.
Usnesení č. 5:
Správní rada ukládá starostovi obce Ježkovice dodání informace o vybrané firmě na opraw kÍižena svazek
do 31. 7.2011
Přítomno: 10 členůPro: 10 hlasů
Proti: 0
Zďržel se:O

Usnesení č. 6:
Správní rada ukládá starostům obcí zaslat na účetsvazku částky vlastních podílův rámci projekfu Sakrální
stavby mikroregionu DV _ 5. etapa - nejpozději do 31. 7.2011.
Přítomno: 10 členůPro: 10 hlasů
Proti: 0
Zdržel se 0
ó) Plán práce na 2. pololetí
Starostové nedodali Žádné připomínky. Do plánu práce na 2. pololeti tak budou zaÍazeny nejen problémy

zFóra v Dmovicích, ale i úkoly ze Strategického plánu udržitelného rozvoje mikroregionu
Strategického plánu cestovního ruchu mikroregionu.
Doplněný plrán práce bude rozeslán starostům do 31. 7.20Il.
Usnesení č. 7:
Správní rada ukládá p. Vlkovi rozeslat doplněný plán práce na 2.pololetí do 3l. 7 . 20Il
Přítomno: 10 členůPro: 10 hlasů
Proti: 0
ZdrŽe| se O
7) Strategický plán cest. ruchu mikroregionu
Se současným stavem plnění strategie CR v mikroregionu seznámila členy SR I.Vejmolová.
Usnesení č. 8:

a

ze

Správní rada schvaluje zprávu o strategii cestovního ruchu a ukládá I. Vejmolové vývořit návrh turistického

pasu na

rok20l2.

Přítomno: l0
8)

členůPro: 9 hlasů

Družebnístyk

Proti:

0

Zdržel se:

I

D

Informace o plánované návštěvě budou rozeslány ělenům správní rady v měsíci s{pnu.
Usnesení ě. 9:
Správní rada ukládá H. Šíblovérozeslat proglam do l5.8.
Přítomno: l0 členůPro: 10 hlasů
Proti: 0
ZdrŽel se:O

.

9) Spolupráce s MAS

Zástupci MAS Moravsf,ý kras informovali o uzavřených i právě probíhajícíchýzvách a o ěinnosti
za hranice ČR.
Na závěr požáda|i správní radu o možnost nýšeni příspěvku na obyvatele z2Kčlrokna 5Kč/rok.

MAs, která

sahá

Usnesení č. 10:
Správní rada bere na vědomí návrh na zvýšenípoplatku na 5 Kč/obyvatele na rok 2012.
Přítomno: 7 členůPro: 7 hlasů
Proti: 0
Zďržel se:O
U hlasování nebyli přítomni D. Křížová,Z. Cltromý aL. Pospíšil.

10) Cyklostezky
Správní rada byla informována o současnémstaw cyklostezek (cyklostezky vedoucí mimo silnice mají velice špatný
povrch) a o jednáních ýkajícíchse cyklostezky Krásensko-Podomí-Ruprechtov.
Usnesení č. 11:
Správní bere na vědomí informaci o stavu cyklostezek

P ítomno: 10

členri Pro: 10 hlasti

Proti: 0

ZdrŽel se: 0

11) Rrizné

a) S. Švarcová navrhuje vypovědět mandátní smlouvu na t íděn odpad se společností Respono. To by
zrramenalo, že penize Ekokomu by šly p ímo obcím. K tomuto návrhu se správní rada wáti na své p íští
schrizi.
b) hodnocení

F

ra

Účast byla slabá - nejslabšíza poslední léta, pouze 17 ričastníkri, tombola byla p imě ená (všichni vyhráli), byly
stanovené problémy, které se ově ují anketou. Anketní lístky odevzdala většina obcí, p esto stále některé chybí.

c) F. Vlk informoval o p ihláškách podan ch do soutěžío lidech s lidmi a soutěži kvality po ádané min. vnitra.
V obou soutěžích má mikroregion šanci na dobré umístění.
Usnesení č. 12:
Správní rada schvaluje ričast v soutěži o lidech s lidmi a v soutěži kvality min. vnitra.
P ítomno: l0 člen Pro: 10
Proti: 0
Zdržel se: O
d) kontejnery _ poptávkové iizeni _ J. Po ízek nawhuje zyáĚit možnost vyšky kontejneru na 100 cm a opat ené
dvojím zavitáním
e) správní rada ukládá p.

Ji ímu Šteflíěkovisvolat p íštíSprávní

radu na 25. 8.

20ll

12)Záxér
P edseda svazku Mgr. Halas ukončildnešnízasedání správní rady apgděkoval
Zapsala Kate ina Ševčíková
14.7

ově ovatelé zápisu Hana
P edseda

svazku

.20II

Šiblová /fu'&n

*

větlana SvarcoVá

Mgr. Petr Halas

Svoze i." obcl
RAHANSKA VRCHOVI NA*
se sldlem LuleČ 33, okr. Vyškov
'{t}; 70?543sŤ Tffil 5l7 353 787
'

D

v 9 hodin do N.Sadri

[tomnym za učast.

