Zápis z jednátní správní rady Svazku obcí Drahanskrí vrchovina
konaného dne 19. 8. 2010 v Podomí

P

ítomni: P: Vlach, Mgr. Vlk, Ing. Julínek, Koutny, Po ízek, Ambros, Chromy, pí Švarcová,
Dvo áěek, Šíblová
omluveni.' JUDr. Herman ová, KÍiŽov á
Pozdní p íchod: p. Chromy _ l0:00, p. Vlach _ 1 1:00

l) Zahájení

Starosta obce Podomí p ivítal p ítomnéa p edal slovo místop edsedovi svazku, kteÚ požádal
správní radu pově en im Íizeni.

Usnesení č. 7:
Správní radapově uje Íizenimzasedání p. Mgr. Vlka.
P ítomno: členri
Pro: hlasri
Proti:

8

8

0

Zdržel: 0

Pan Mgr. Vlk konstatuj e, že program byl zas|án všem písemně.

Program

1.
2.
3.

Zahájení a schválení programu
Volba ově ovatel zápisu a zapisovatele
Kontrola plnění usnesení
obnovit a udžovat kulturní a sportovní zaÍizeni

4.
5. Spoluprá.. i Bu*ínkem a Drnkou
6. Zďravymikroregion
7. Ve ejná obhajoba kategorie B
8. Dataplán NSZM
9. Družební styk
10. Ruzné

Usnesení č. 2:
Správní rada schvaluj e navrŽeny program dnešníhozasedání.
P ítomno: ělenri
Pro: hlasri
Proti:

8

8

0

Zďržel:O

2) Volba ově ovatelri zápisu a zapisovatele
Pan Mgr. Vlk navrhuje jako ově ovatele zápisu Františka Ambrose a Josefa Po ízku
a zapisovatelku pí Světlanu Švarcovou.

Usnesení č. 3:

Správní raďa schvaluje ově ovatele zátpisu Františka Ambrose

zapisovatelku Světlanu Švarcovou

P ítomno: 8 členti Pro:

o
o
o
o

8

hlasri

Proti:

0

a

Josefa Po ízku a

ZdrŽel: 0

Kontrola plnění usnesení
smlouva na sakrální stavby se vrátlla - ěetní zašle na obce pokyny k zaslání vlastních
zdrojri_vbodě rtzné
plán práce na2. pololetí doplnit o p ipomínky a o některé rikoly viplyvajíci zF ra a zaslat
ná všechny obce _ splněno
starostové zajistí dary pro družebnístyk se Slováky - v bodě družební
'tyk
starost m p edány anketní lístky k ově ení problémri z F ra v Drnovicíchodevzdaly

3)

o
.
.

Raěice-Pístovice, olšany, Luleč, Podomí
ďotaz ohledně realizace oprav sakrálních staveb, p. Budík se mu neomal_ v bodě rtnné
obce kritizují spolupráci s firmou p. Huěíka, p.Vlach zjistí aktuální situaci _ v bodě rŮzné
p. F. Ambros svolá správní radu do Podomí _ splněno
{) obnovit a udržovat kulturní a sportovní zaÍízení
Ukol jsme projednávali p esně p ed rokem v Podomí, kde jsme se shodli na tom, Že v rámci sÚch
rozpočtu obce plánují pravidelné opravy nejen sportovních, ale i kulturnich zaÍizení.V některch
p ípadech p ispívajíobce i na opravy těch zaÍizeni, které sice nejsou jejich majetkem, a|e jsou

využivanénap.. dětmi, občany, organizacemi atd.

Akce v roce 2010:

.

.
o
.

Vybudování víceričelovéhoh iště v obci Račice-Pístovice za2.330 000,http://dataplan. info/czldrahanska-wchovina/ocima-lidi/nejvetsi-problemy V místníčásti
Pístovice bude vybudováno víceťrčelovéh iště s moderním uměl m powchem(umělá tráva s
Kemičit m vsypem), kteÚ umožníprovozování sportovních aktivit celoročně. iště bude
vy,lživáno pro malou kopanou, háuenou, volejbal a tenis. Projekt je spoluťrnancován z dotace
zLeadru ve v 'ši 1930000'_Kč vlastni zdroje obce tvo í 400000,_Kč. <<
PoÍizeni mobilního vybavení do kulturního a sportovního areálu ve Sfudnicích včetně
osvět1ení
oprava kultrrrni památ|cy Rychta v Krásenku
Vystavba klubovny pro zájmové organizace ve Studnicích

Akce v roce 20Il:
_ oprava st echy kulturní památky Rychta Krásensko
_ oprava kostela a vystavba dětského h iště ve Sfudnicích
_ oprava zvoničky v Ruprechtově
- Vystavba obecního domu v Habrovanech

Barvínkem a Drnkou
Spoluprací s Barvínkem Íada akcí v mikroregionu zaéala. V dnešnídobě je však tato
spolupráce velmi malá, dokonce by se dalo Íici, Že není žádná. Částečněje to dáno tím, Že
Mikroregion jiŽ neni na akcích Barvínku závisly a částečně také tim, Že aktivita, kterou kdysi
vykazova|a Dana Nováková, nebyla zatím nihm ji''ym natuazena. Navíc mikroregion
rispěšně spolupracuje nejen s Drnkou,alezejména s Rychtou Krásensko. U Rychtyje to dáno
i vyměnou vedoucího . Také spolupráce se školami hraje ve spolupráci velkou roli a v každém
p ípadě nahradila naši byvalou závislost na Barvínku.
5) Spolupráce s

6) Zdravy mikroregion

Náš mikroregion je členem NSZM od roku 2006. Po roce splnil podmínky kategorie
zač,áteÓník a po dalším roce podmínky kategorie C.
kategorie B.

V lo

ském roce jsme splnili podmínky

Naše člensťvív NSZM, ev. náš postup do kategorie B podnítil aktivitrr některch
mikroregion , kterych je ,, MSZM v současnédobě 18. Do roku 2006, kdy jsme se stali
členy NSZM jich bylo 7, v roce 2006jich p ibylo 8 a po roce 2006 už jenom 3.
Z téchto 18 mikroregionri je 14 pasivních, pouze 3 splnily podmínky pro označenízač,áteÓník,
žádny nesplnil podmínky kategorie C a pouze 1 (Drahanská vrchovina) splnil podmínky

B.

kategorie
D
podobně jako
mikroregiony
budou
financovány
že
Jestli.je to dáno tim, Že se kdysi tvrdilo,
obce a on se opak stal pravdou a dnes jsou více jak mikroregiony preferovány a financovány
nap íklad MAS.
Pravdou je, že se plněním MA2I zabyvá i vláda a Že se počítás tím, Že v budoucnu se budou

agendou MA21 zabyvat kromě ll,tzp i min. vnitra (protože ídíve ejnou správu), min. pro
místnírozvoj a min. školství (protože se plněním agendy MA21 ídíi školníosnovy). Uvažuje
Se o finančnípodpo e ělen NSZM, protože zatim ěleny NSZM podporuje finančně pouze
tl,tzp a částečněněkterá města nap . Vsetín.
Brně, které je Zdravé město nebo
v Jihomoravském kraji, kter'je také Zdravy k'uj, zatimnic takového není.

V

7)

Ve ejná obhajoba kategorie B

Ve ejná obhajoba kritériíMA21 kategorie ,,Bo', kterou
proběhne 14. íjna 2010 v 17.00 hodin v KD v Drnovicích.

i

letos musíme splnit a obhájit,

Kontrola bude p ísfupnátakjako vloni všem ostatním mikroregion m ev. městťrm z NSZM a
p edpokládáme na ní riěast koordinátorŮ z některych mikroregionri _ Podralsko, Irtovicko.
Dále se obhaj oby zÚčastní členovépracovní skupiny p i RVUR, kte í budou plnění kritérií
kontrolovat. Pí Vejmolová jlž všechna kritéria v Databár,i MA21 vyplnila a nyní byly
p edloženy ke schválení.
obhajobě by měli b t p1tomni: v
zásfupci obcí - Svarcová, Síblová, Vlach, Vlk, Y.'ÍiŽová, Vejmolová
členovépracovní skupiny MA21- Horáková, Jičínská,Tioková,Hantchová
zásfupci škol editelé zDrnovic a Podomí
zástupci občanskych sdruženív mikroregionu _ Kolokoě (Hálová,...)

o
o
o
o

-

Na obhajobě bude p ipravenaprezentace plnění kritériízarok20|0, která bude podobná jako
v lo ském roce _ p ipraví F.Vlk
Plnění jednotliqich kriterií budou komentovat vyše uvedení zásfupci mikroregionu, kte í
budou také reagovat na dotary členri hodnotícíkomise a zástupc mikroregion a měst.
Pí Vejmolová p ipravila podklady mapujícíMA2l v mikroregionu zaroky 2006-2010.

P íklady Dobré Praxe

P íklady jsou také jedním z nutnych kritériíkat."B" akaždy rok by měly byt zaÍazeny nové
p íklady. Irtos byl zatimp idán do databáze jen 1 p íklad:
o F rum mikroregionu 2010.
obce zatimnedodaly žáďny p íklad. P edpokládáme, Že pÍiL<lady dobré praxe doplníme o:
o vítězství Krásenska v soutěži Vesnice roku 2010
o naučnou stezku Zapovéstmi DV
. vybavení kulturního areálu ve Studnicích
O h ištěvPístovicích
o obnova zámeckého parku v Habrovanech
. oprava zvonice v odrrivkách
8) Dataplán NSZM
Pí Vejmolová zaktualizovala databázi DataPlán mikroregionu _ doplnila letošní ově ené
Desatero problémri vzešlézF ra2010 a jednotlivé aktivity .
Databáne je p ísfupná na webu NSZM http://datap1an.info/czldrahanska-vrchovina
V pruběhu roku jsou do DataPlánu dopl ovány jednotlivé zrealizované akÍivity, p ípadně
náměty a záméry k cílrim projednávané na zasedáních správni rady.
9)

Družebnístyk _K ížováoKoutn

'

Starostové zajistili dary pro družební styk se Slováky a p edali p. Kotrtnému na správní radě.
P. Koutny informuj e, Žeje vše p ipraveno' prozatím se p ihlásilo 12 |idi.
10) Ruzné
- P. Vlach informuj e, Že smlouva na sakrální stavby se vrátila, ričetnízašle na obce pokyny

kzaslžnívlastních zdroj , do 10 dnri by měly p ijít finanění prost edky. P. Koutny informuj e, Že
p. Budík chce 3.000,-- navíc tento poŽadavek nebude p. Koutny akceptovat. Podklady
k ukončenípošlou starostové do Lulče, pan Mach provede závérečnévyhodnocení.

- Pan Koutny dále

informuj e, Že po prvních opravách sakrálních staveb má stavby poniěené
je
k reklamaci
nutno ešit. P. Vlach prově í zárullt na smlouva a pop ípadě provede reklamaci.
Jednotlivé obce, které požadujíreklamaci pošlou informace do Lulče.
_

- obce kritizují spolupráci s firmou p. Hučíka.P. Vlach kontalctoval pana Hučíkaa po návrafu
jeho dovolené se budou domlouvat. Je nutné , aby starostov é zažáďali na KÚ nov á data na obce
- CD. P: Vlach p epošle formulá žádosti na jednotlivé obce.

z

- P. Koutny navrhuje uspo ádat společně sbírku na obce postiženépovodněmi. Některé obce
ešily samostatně, některé po problémech od sbírek upustili.

-

P. Koutny informuje o cyklopasech a hodnocení cykloturistti v letošním roce.

- P. Koutny informuje o servisu kamerového systému, není moŽné se domluvit se servismenem.
Navrhuje ustavit skupinu, která prově í kamerovy systém. Skupina ve složeníp. Koutny,
Po ízek, Dvo áček prově í kamerovy systém a do p íštísprávní rady podá zptávu.

- Mgr. Vlk navrhuje správní radě schválit smlouvu na provedení finančníhoauditu na dotaci
z Revolvingového fondu. Auditor j e zaplacenz dotace.
Usnesení č. 4:
Správní rada schvaluje Smlouvu na provedení finančního auditu na dotaci z Revolvingového
fondu v částce 40.000,__ Kč.
P ítomno: l0 členťrPro: 10
Proti:
ZdrŽel:O

hlas

0

pi Šiblová p edkl áďá správní radě ke schválení plnou moc pro JUDr. Šebelovouk zastupování

svazku k do ešení problému s firmou ZeraNáměšť nad oslavou.
Usnesení č. 5:
Správní raďa schvaluje Plnou moc pro JUDr. Šebelovouk zasfupování svazku
problému s firmou Zera.
P ítomno: 10
Proti:
Zdržel: 0
Pro: 10

členti

hlasri

0

P íštísprávní radu svolá p. Koutny 23. 9. 2010 do Studnic.
Zapsaladne 19. 8. 2010 Světlana Švarcová

ově ovatelé zápisu:

P edseda svazku: Josef Mach

František Ambros

q

Josef Po ízek

k

do ešení

