Zápis z jednání správní rady Svazku obcí „Drahanská vrchovina“,
16. srpna 2012 v Nových Sadech
Přítomni:
Omluveni:
Hosté:

Mgr. Halas, D. Křížová, J. Šteflíček, Z. Chromý, J. Pořízek, Z. Preis, K. Ševčíková,
H. Šíblová, Mgr. Vlk
L. Pospíšil, S. Švarcová, Z. Hermanová
M. Pokorná

1) Zahájení
Starosta obce Nové Sady 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: 8 členů Pro: 8 hlasů
Proti: 0
Zdržel se: 0
Mgr. Vlk konstatoval, že program byl zaslán všem písemně.
Usnesení č. 2:
Správní rada schvaluje program dnešního zasedání bez připomínek.
Přítomno: 8 členů Pro: 8 hlasů
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schválený program:
1. Zahájení
2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Kontrola plnění usnesení
4. Hospodaření svazku
5. Informace o projektu ENERGYREGION
6. Společný kalendář 2013
7. Spolupráce s Lipkou, Barvínkem, Drnkou
8. Zdravý mikroregion
9. Družební styk
10. Kampaň Týden mobility
11. Příprava na obhajobu B
12. Dotace v r. 2012 + další možné dotace
13. Regiontour 2013
14. Zajišťovat a podporovat sázení stromků kolem cest
15. Obnovovat polní cesty
16. Fotovoltaické osvětlení úředních desek
17. Různé
2) Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Pan Mgr. Vlk navrhuje jako ověřovatele zápisu pí. H. Šíblovou a p. Z. Preise a zapisovatelku
K. Ševčíkovou.
Usnesení č. 3:
Správní rada schvaluje ověřovatele zápisu pí. H. Šíblovou a p. Z. Preise a zapisovatelku
K. Ševčíkovou.
Přítomno: 8 členů
Pro: 8 hlasů
Proti: 0
Zdržel se: 0
3) Kontrola plnění usnesení z poslední správní rady
•
Správní rada schvaluje projednání možnosti ukončení spolupráce s p. Grenarem dohodou a
získání přístupových kódů za účelem aktualizace webu mikroregionu a pověřuje předsedu

•
•
•
•
•
•
•
•
•

svazku a koordinátora jednáním s p. Grenarem – v bodě různé
starostové obcí, kde se konaly kulaté stoly, dodají fakturu – kontrolu provede koordinátor
informace o sportovních hrách bude podána na správní radě – v bodě různé
řešení oprav kamer v obcích bude projednáno na SR - v bodě různé
vedení svazku připraví na správní radu návrhy opatření ke zlepšení hospodaření – viz bod
hospodaření svazku
informace o nabídce firmy Webhouse na zřízení profilu zadavatele pí. Šíblová – bod různé
Dny zdraví proběhnou v říjnu zejména na školách – viz bod Zdravý mikroregion
starostové dodají vyplněné anketní lístky do 4. 7. 2012 - splněno
starostové dodají připomínky k plánu práce na 2. pololetí do 15. 7. 2012 a koordinátor zašle
doplněný plán práce starostům do 30. 7. 2012 - splněno
výroba kalendářů na r. 2013 – p. Šteflíček, starostové – viz bod programu

4) Hospodaření svazku
Správní rada průběžně kontroluje hospodaření, D. Křížová zaslala v červenci členům SR tabulku
s přehledem příjmů a výdajů. K dnešnímu dni je na účtu svazku 101 000 Kč, včetně příspěvků na
kompostárnu.
Je třeba, aby účetní vystavila fakturu obcím Krásensko a Studnice (za předfinancování dotace na
úpravu zeleně, která nevyšla) a dále zaslala upozornění těm obcím, které nezaslaly své povinné
příspěvky na provoz kompostárny.
Tímto bodem se bude správní rada zabývat na svém příštím jednání, kdy by mělo být k dispozici
finanční vyúčtování návštěvy ze Slovenska.
Na příští schůzi projedná SR také příspěvek MAS Moravský kras, v loňském roce byl schválený
příspěvek ve výši 5 Kč/obyvatel, svazek obcí Drahanská vrchovina uhradí fakturu ale až v případě,
že stejný postoj zaujmou i ostatní členové MAS Moravský kras.
5) Informace o projektu ENERGYREGION
Jedná se o projekt pro státy střední Evropy, který je zaměřený na dosahování úspor ve spotřebě
energií a využívání obnovitelných zdrojů energie.
Projekt byl představen zástupci organizace MAS Moravský kras a nestátní neziskové organizace
PORSENA. Správní rada bere informaci na vědomí a nechává na zvážení jednotlivých členů, zda se
do projektu zapojí. V případě, že tomu tak bude, je třeba počítat s finanční spoluúčastí (řádově
v tisícikorunách).
6) Společný kalendář 2013
Informace o tisku společného kalendáře na rok 2013 přednesl p. Šteflíček již na minulé správní radě.
Usnesení č. 4:
Správní rada bere na vědomí informace o tisku kalendáře a ukládá starostům připravit a zaslat
podklady J. Šteflíčkovi do 30. 8. 2012 včetně závazné objednávky na požadovaný počet kusů
kalendáře.
Přítomno: 8 členů Pro: 8 hlasů
Proti: 0
Zdržel se: 0
7) Spolupráce s Lipkou, Barvínkem, Drnkou
F. Vlk informoval o pravidelné spolupráci s místními organizacemi. Nejlepší spolupráce je zatím
s Lipkou, pracovištěm Rychta v Krásensku – Rychta se podílí aktivně na kampaních svazku,
Z. Jičínská se účastní schůzí pracovní skupiny i dalších akcí.
Drnka je aktivní zejména při pořádání akcí v rámci Dnů Země, účast na dalších akcích je slabší.
Aktivity Barvínku jsou zatím nejslabší. Do některých kampaní se zapojuje v rámci akcí Rychty.
V 2. pololetí 2012 počítáme zejména se zapojením Rychty do kampaně Dny zdraví.
Správní rada bere na vědomí informaci o spolupráci s Lipkou, Barvínkem a Drnkou.

8) Zdravý mikroregion (NSZM a MA21)
a) Zhodnocení práce komise pro MA21 za 1. pololetí 2012
Pracovní komise pro MA21 se sešla v I. pololetí 2x – v lednu a březnu. Projednala uskutečněné
aktivity (Dny Zdraví, Týden mobility, obhajobu B), připravované aktivity (soutěž O lidech s lidmi,
Dny Země, Den bez tabáku a Týden bez úrazu), nákup kontejnerů a zhotovení fotovoltaických
panelů. Komise se zabývala také přípravou Fóra, kulatých stolů, organizací semináře o šetrném
provozu ev. o úsporné energetice a spoluprací se Zdravým Jihomoravským krajem. Nejaktivnější
členové byli ředitelé ZŠ Drnovice a Podomí.
b) Dny zdraví proběhnou v říjnu zejména na školách ev. na Rychtě – poskytnuta dotace ve výši
20 000 Kč na lektorské zajištění přednášek, na občerstvení a materiál. Peníze budou rozděleny podle
aktivit. Peníze nejsou letos z revolvingového fondu, na tuto aktivitu se podařilo získat dotaci z JMK.
Usnesení č. 5:
Správní rada přijímá dotaci z Jihomoravského kraje na Dny zdraví ve výši 20 000 Kč a pověřuje
předsedu Mgr. Halase podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace.
Přítomno: 8 členů Pro: 8 hlasů
Proti: 0
Zdržel se: 0
c) Fórum – anketa proběhla v 8 obcích – výsledky Fóra po anketě byly zaslány starostům.
Usnesení č. 6:
Správní rada schvaluje výsledky Fóra po provedené anketě v osmi obcích.
Přítomno: 8 členů Pro: 8 hlasů
Proti: 0
Zdržel se: 0
9)Družební styk
Zpráva o návštěvě ze Slovenska byla přednesena již v Repechách. Slováci byli s připraveným
programem a pobytem v našem mikroregionu spokojení a očekávají, že příští rok přijedou zástupci
našeho mikroregionu zase na Slovensko. Finanční vyúčtování bude předloženo na příštím jednání
správní rady.
10) Kampaň Týden mobility
Proběhne na základních školách v Drnovicích a Podomí v září. Organizuje Dana Nováková formou
přednášek a organizováním jízd zručnosti. Akce je hrazena z revolvingového fondu.
Usnesení č. 7:
Správní rada schvaluje program kampaně v rámci Týdne mobility.
Přítomno: 8 členů Pro: 8 hlasů
Proti: 0
Zdržel se: 0
11)Příprava na obhajobu B
Veřejná obhajoba kritérií proběhne v Drnovicích 23. 10. 2012 a veřejná obhajoba v Praze proběhne
20. 11. 2012.
Usnesení č. 8:
Správní rada bere na vědomí informace o termínech obhajoby B a ukládá koordinátorovi a asistentce
připravit program obhajoby v Drnovicích, včetně zajištění účasti starostů a hostů na příští správní
radu.
Přítomno: 8 členů Pro: 8 hlasů
Proti: 0
Zdržel se: 0
12) Dotace v r. 2012 + další možné dotace
Informace o dosavadním stavu
a) průběžné zprávy o dotacích byly zhotoveny a zaslány na Jihomoravský kraj a na min. životního
prostředí (revolving a toulky)

b) projekt z RF „Principy udržitelného rozvoje…“ a tím i čerpání dotací z tohoto projektu končí
v říjnu 2012
c) min. životního prostřední schválilo čerpání ušetřených resp. nečerpaných částek na nákup
kontejnerů a odpadkových košů v částce 160 000,- o odpadkové koše projevily zájem obce Luleč, Nové Sady, Olšany, Studnice, Drnovice,
Nemojany a Podomí
- o kontejnery na bioodpad projevily zájem obce Krásensko, Ruprechtov, Ježkovice a RačicePístovice
Usnesení č. 9:
Správní rada bere na vědomí informace o dotacích a schvaluje návrh objednávek odpadkových košů
u firmy MEVA Brno a kontejnerů u firmy Elkoplast Zlín.
Přítomno: 8 členů Pro: 8 hlasů
Proti: 0
Zdržel se: 0
D. Křížová upozornila, že by se správní rada měla na svém příštím jednání zabývat činností svazku
poté, co skončí administrace revolvingového fondu. Tento bod bude zařazen na program jednání
v Podomí.
13)Regiontour 2013
Město Vyškov, ani MAS Moravský kras se výstavy nezúčastní.
Usnesení č. 10:
Správní rada schvaluje návrh nezúčastnit se výstavy cest. ruchu Regiontour 2013.
Přítomno: 8 členů Pro: 8 hlasů
Proti: 0
Zdržel se: 0
14) Zajišťovat a podporovat sázení stromků kolem cest
Téma vyplynulo z Fóra 2012. J. Šteflíček informoval o záměru obce Nové Sady vysázet stromy
okolo polní cesty. Majitel pozemku však nesouhlasil, proto musely být stromy vysázeny jinam, na
obecní pozemek. Akce zaznamenala pozitivní ohlas občanů zejména proto, že se jednalo o stromy
ovocné.
Obec Krásensko vysadila jak ovocný sad, tak stromy kolem cest, H. Šíblová ale upozorňuje na to, že
díky této aktivitě přibylo více práce s údržbou (sekání trávy).
Správní rada se k tomuto bodu vrátí na svých příštích jednáních.
Usnesení č. 11:
Správní rada bere na vědomí informace o sázení stromů.
Přítomno: 8 členů Pro: 8 hlasů
Proti: 0
Zdržel se: 0
15) Obnovovat polní cesty
Téma vyplynulo z Fóra 2012 (umístilo se na 11. - 13. místě)
Díky polním cestám a remízkům nedocházelo k erozi půdy, a když přišla „rychlá voda“, většinou se
nedostala do obce, nebo jen minimálně. V současné době jsou polní cesty rozorané a kdykoliv více
zaprší, teče voda do obcí. Obci Studnice se podařilo jednu polní cestu obnovit. Na tyto aktivity je
možné získat dotaci, ale cesta musí být v územním plánu obce. Další komplikaci představují majitelé
pozemků, přes které plánované cesty vedou.
J. Pořízek informoval o jednání s p. Bílkem z MěÚ Vyškov, který navrhoval úpravu extravilánu
obce, (v tomto případě nenese náklady za obnovu obec).
Správní rada bere informace o obnově polních cest na vědomí.
16) Fotovoltaické osvětlení úředních desek
Jednání probíhala skoro rok téměř se všemi obcemi.
Min. živ. prostředí schválilo nákup fotovoltaických panelů od firmy ZPA Brno, která jediná podala
ve vyhlášeném výběrovém řízení nabídku.

Smlouva o dílo s firmou ZPA Brno obsahuje
a) osvětlení úředních desek v obcích Podomí, Ruprechtov a Račice-Pístovice
b) osvětlení hřbitova v Drnovicích
c) osvětlení kapliček v Račicích a Pístovicích
Starosta Ježkovic potvrdil původní zájem o osvětlení hřbitova. F.Vlk projedná s firmou ZPA Brno a
bude starostu Ježkovic informovat.
Usnesení č. 12:
Správní rada schvaluje smlouvu o dílo s firmou ZPA Brno o dodání fotovoltaických panelů na
osvětlení úředních desek a veřejných prostranství
Přítomno: 8 členů Pro: 8 hlasů
Proti: 0
Zdržel se: 0
17) Různé
a) Správní rada schválila projednání možnosti ukončení spolupráce s p. Grenarem dohodou
a pověřila předsedu svazku a koordinátora jednáním. Jednání s p. Grenarem proběhlo, ten je ochotný
provést aktualizaci za 10 000 Kč okamžitě, nebo za 6 200 Kč/rok během příštího roku. K tomu, aby
bylo možné vkládat dokumenty již nyní, bez aktualizace, stačí podle p. Grenara používat počítač
z TIC.
Usnesení č. 13:
Správní rada ukládá Z. Hermanové doplnit web svazku o aktuální informace na počítači svazku
v Lulči.
Přítomno: 8 členů Pro: 8 hlasů
Proti: 0
Zdržel se: 0
b)informace o sportovních hrách- Pořízek, Chromý
Usnesení č. 14:
Správní rada schvaluje, že se sportovní hry pro starosty uskuteční v Podomí.
Přítomno: 8 členů Pro: 8 hlasů
Proti: 0
Zdržel se: 0
c) informace o nabídce firmy Webhouse na zřízení profilu zadavatele pí. Šíblová
Firma Webhouse nám tyto služby nabízí.
Správní rada bere informaci na vědomí.
d) audit
Z. Preis upozornil na audit, který proběhl v obci Studnice. Kontrola, mimo jiné, vyžadovala:
- ukázku přístupu na profil zadavatele (přes webové stránky obce)
- elektronickou úřední desku + archiv
- dohody o provedení práce
- pracovní náplň (účetní)
- smlouvy i několik let staré
d) řešení oprav kamer v obcích – D. Křížová
Opravy byly dříve hrazeny z účtu svazku obcí. V případě, že bude třeba opravit kameru, opět uhradí
fakturu svazek, obec poté vloží na účet svazku mimořádný příspěvek.
e) připomínky k plánu práce
- projednávat v prosinci finanční přerozdělování daní je pozdě – bod bude přesunutý na zářijovou
správní radu
- bod rozpočtový výhled ze správní rady v prosinci přesunout na VH v prosinci
- body rozpočet 2012 a rozpočtová opatření 2012 přesunout z valné hromady v prosinci do správní
rady v prosinci
Usnesení č. 15:

Správní rada schvaluje změny v plánu práce na 2. pololetí 2012
Přítomno: 8 členů Pro: 8 hlasů
Proti: 0
Zdržel se: 0
f) Příští schůze správní rady proběhne ve čtvrtek 20. 9. 2012 v Podomí
Usnesení č. 16:
Správní rada pověřuje K. Ševčíkovou svoláním příští správní rady na 20. září 2012.
Přítomno: 8 členů
Pro: 8 hlasů
Proti: 0
Zdržel se: 0
Závěr
Mgr. Halas ukončil dnešní zasedání správní rady a poděkoval všem přítomným za účast.
Zapsala 16. 8. 2012 Kateřina Ševčíková

Ověřovatelé zápisu

Hana Šíblová

Předseda svazku

Mgr. Petr Halas

Zdeněk Preis

