Zápis z jednaní správní rady svazku obcí Drahanskávrchovina,
konané dne 25. srpna 2011 v obci Nové Sadv
Přítomni: Šíblová,Mgr. Vlk, JUDr. Hermanová, Dvořáček, Ševčíková,Pospíšil,Šteflíěek,Preis,
Švarcová, Pořízek
omluveni: Mgr. Petr Halas, Dana KŤižová,ZdenékChromý
Hosté: RNDr. Krčmďová
Pozdní příchod: Josef Pořízek 1 1:00 h

l) Zahájeni

Starosta obce Nové Sady přivítď přítomné a předď slovo místopředsedkyni svazku pí Haně Šíblové.
Ta
nawhla, aby byl řízerum schůze pověřen p. Mgr. Vlk.

Usnesení č. 1:
Správní rada pověřujeřizenim zasedání p. Mgr. Vlka.
Přítomno: 9 členůPro: 9
Proti:

hlasů

0

Zdržel se:. 0

Mgr. Vlk konstatuje, že program byl zaslán všem písemně. Nawhuje jej doplnit o body
Plán práce na 2. pololetí,
Mandátní smlouva s Responem
Výběrové Íízenl,na kontejnery
Rozpočtová opatřeni
K doplnění progrÍlmu nebyly připomínky

o
o
o
o

Usnesení č. 2:
Správní rada schvďuje doplněný pro$am dnešního zasedání bez připomínek.
Přítomno: 9 členůPro: 9
Proti:
Zďrže| se:O

hlasů

0

Schvrílený program:
Zahájení
2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Kontrola plnění usnesení
4. Spolupráce s partrrery (Barvínkem, Drnkou, Rychtou, ZŠPodomi aZŠDrnovice)
5. Zdravý mikroregion _ ělenNSZM
6. Družebnístý
7. obslužnost pošt' sluŽeb a matrik
8. Plan práce na 2.pololetí
9. Pracormí setkaní na optimalizaci vojenského i$ezdu Březina
1 0. vyberov é Íízeninakontejnery
1l. Mandátní smlouva s Responem
l 2. Rozpočtová opatření
13. Různé(Regiontour)
14. Záxěr

l.

2)

Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele

Pan Mgr; Vlk navrhuje jako ověřovatele zápisu JUDr. Ztuanu Hermanovou aZdeňk'a Preise
}
azapisovatelku Světlanu

Švarcovou

Usnesení č. 3:
Správní rada schvďuje ověřovatele zápisu JUDr. ZuzanuHermanovouaZdeřkbPreise
a zapisovatelku Světlanu Švarcovou.
P ítomno: 9 člen Pro: 9 hlasti
Proti: 0
Z&Žel se:

0

ť

3) Kontrola plnění usnesení z poslední správní

o
o
o
o
o
.
o
o
o

iady

kšiže- splněno
starostové obcí zašlou na čet svazku částky vlastrrích podíl v rámci projektu Sakrátní stavby
mikroregionu DV _ 5. etapa - nejpozději do 31. 7. 2011 - splněno
p. Vlkovi - rozeslat doplněn1 plrín práce na 2. pololetí do 3l. 7 . 20Il - splněno
I. Vejmolové vytvo it náwh turistického pasu na rok 2012 _ do SR v íjnu
starosta obce Ježkovice dodá informace o vybrané firmě na opraw

H. Šiblovérozeslat program pobytu Slovákri do 15.8. - v bodě družební styk
náwh vypovědět mandátní smlouvu na t íděn; odpad - v bodě Mandátrrí smlouva s Responem
koneěné po adí 10 problémri po ově ení anketou bylo zaslráno všem starostum
v běrové Íizenínakontejnery - v bodě vyběrové ízení
sprármí rada ukládá p. Ji ímu Šteflíčkovi
svolání p íštíSprávní rady na25.8. 2011 v9 hodin do
_
Nov ch Sad splněno

Zápis ze sprármí rady byl ově en
p ipomínky.
4) Spolupráce s

pí Světlanou Švarcovou a pí Hanou Šíblovoua nebyly

k němu žádné

partnery ( Barvínkem, Drnkou, Rychtou, ZŠPodomíaZŠDrnovice)

Zhoi:lnocení spolupráce za I. pololetí 2011
Barvínek _ zástupci Barvínku chodí na schrize prac. skupiny - aktivita prťrměmá
Nezričastnili se nap . F ra
Drnka - p.Klvač je člen prac. skupiny, Drnka je aktivní p i po ádríní akcí v riímci Dnri Země
Rychta - partnerská smlouva je asi rok, Rychta je aktivní p i po ádaní akcí jak v rámci Dnri Země,
tak v riímci Dnri zdraví
ZŠPodomí a ZŠDrnovice _ oba editelé jsou členy prac. skupiny pro l/rA2l,obě školy spolupracují
p i po ádríní kampaní

o
o
o

.

Dďší p ipomínky k hodnocení spolupráce:
Spolupráce s Barvínkem - v rámci obce Podomí je dobrá, ve vztahu k regionu budeme ešit p es pracovní
skupinu pro MA21. Podobně budeme ešit spolupráci s ostatními neziskovkami . Ředitele ripln ch ZŠ
pozveme lx ročně na správní radu.
Usnesení č. 4:
Správní rada doporuěuje provádět lx ročně hodnocení spolupráce s partnery a pově uje vedení mikroregionu
p ípravou hodnocení.
Zdržel se: 0
Proti: 0
P ítomno: 9 člen Pro: 9 hlasťr
5) Zdravy mikroregion - člen NSZM - Mgr.

.

o
.
o
o

Vlk, Šíblová

prac. komise pro MA21 se schází lx za 2_3 měsíce a projednává plnění kriterií MA2l a po ádrání
kampaní. Schuzí komise se pravidelně zuěast ují za mikroregion koordinátor F.Vlk,
místop edsedkyně mikroregionu Hana Šiblova a Iva Vejmolová. Drí]e se schrizí ričastrrízástupci škol
p.Mgr.Zemiínek a p.Mgr. Mazáč a zrástupci Drnky, Rychty a Barvínku. Z podnikatelri se zriěast uje
ing.Brtníček.
stav plnění kriterií MA 21 - plnění kritériíje pravidelně sledováno a členovépracovní skupiny a
členovéSR jsou s plněním seznamovríni
podzimní škola NSZM se koná v T ebíčiod2. - 4. lt. První den se zučast ují také politici, v našem
p ípadě je v}'rodná ričast p edsedy nebo místop edsedkyně. Štotyse zribastní koordinátor , pop . pí.
Vejmolová.
ve ejná obhajoba B v Dmovicích proběhne 25. 10. ve 13:00 h _ organizace bude podobná jako
v minul; ch letech _ nápl p ipraví p.Vlk aseznámi s ní starosty resp. dďší ričastníky
ve ejná obhajoba B v Praze proběhne letos v Senátě 29. ll. ričast p edsedy nebo někoho z vedení *
koordinátora a I.Vejmolové

Usnesení č. 5:
Správní rada bere na vědomí zprávu o činnosti zdravého mikroregionu a o plnění kritériíMA2l a termínech
veřejné obhajoby a doporuěuje starostům, koordinátorovi a členůmvedení mikroregionu zajistit účast
zástupc na jednotlivych akcích.
P ítomno: 9 členri Pro: 9 hlasri
Proti: 0
Zďržel se: 0

Družebnístyk
Pí Síblová iďormuje o sdělení ze Slovenska a p ípravách na družebnínávštěw; dalšísdělení _ Slováci
nemohou dodržet termín návštěvy a nawhují termín 19. zá i, kter1 odvolala pi Šiblova( není pro nás
vyhovující),dalšítermín navrhují Slováci na 28. záŤí, kter nám rovněŽ nevyhovuje. Správní rada proto
nawhuje zaslat na Slovensko dopis v tom smyslu, že zátijové termíny niím nevyhovují a že navrhujeme
p esunout návštěvu na p íštírok na květen nebo červen.
6)

Usnesení č. 6:
Správní rada bere na vědomí Zptávu o planovaném druŽebním styku se Slovaky z Michalovcri a navrhuje
posunout návštěvu ze Slovenska na květen nebo červen p íštíhoroku. Pí Šiblovasdělí písemně na
Slovensko.
P ítomno: 10 členti Pro: l0 hlasťr Proti: 0
ZďrŽel se: 0

obslužnost pošt, služeb a matrik
Bod je z l0 P a p edložil jej p. Preis a pí. Šíblová.P. Preis sdělil, že co se t ká poštovních služeb je
informovanost velice malá, obce by měly mít informace p ímo zveďeni pošt a to zejména informací, které
7)

by

se

tykaly rušenípoštovníchu adri na obcích. .
Že kolem matrik zatimnejsou znéméžádnédďší informace.

pi Šiblova informuje,

Usnesení č. 7:
Správní rada bere na vědomí p ednesenou zprávu a doporučuje sledovat vyvoj situace v oblasti pošt a
matrik.
P ítomno: 9 členri Pro: 9
Proti:
ZdrŽel se:O

hlasri

0

Plán práce na 2. pololetí
Byl doplněn a zaslán starostrim. Tento plán byly doplněn
8)

školy v íjnu.

o body T;iden

mobility v Záí aBezpečná cesta do

Usnesení č.8.'
Správď rada schvaluje plan práce na 2. pololetí, doplněn; o bod Tyden mobility a o bod Bezpečná cesta do
školy.
P ítomno: 9 členri Pro: 9
Proti:
ZdrŽel se: 0

hlasri

0

Pracovní setkrínína optimalizaci vojenského jezdu B ezina
pan Šteflieekinformuje o dopise z ministerstva obrany a vojenského rijezdu o ripravách vojenského
9)

prostoru. Jednríníproběhne v zětÍí.Zričastrrěné obce by se pravděpodobně měly vyjaďovat k navrácení častí
katastru jednotliq7m obcím. T ká se Nov ch Sadri, Krásenska, Studnic a Podomí.

Usnesení č.9:
Správní rada bere na vědomí informace o jednaní zainteresovan; ch obcí s vojens$m rijezdem a v p ípadě
nutnosti bude t5rto obce podporovat.
P ítomno: l0 členri Pro: l0
Proti:
ZdrŽel se: 0.

hlasri

0

v

běrove íízenínakontejnery
Na zrákladě změny aktivity 3.2 kompostéry do jídelen na aktivitu 3.2. kontejnery na bioodpad, schválené
Min. životníhoprost edí, byly zaslány v ,rvy na vyběrové izení na nákup kontejneru na bioodpad osmi
10)

firmám. Znichzaslaly nabídky 3 firmy - firma Elkoplast Zlin,ťtrma Romed Červen Kostelec a firma
Kovok Jeseník vpožadovanémtermínu do 17.8. V běrové Íízeníproběhlo 18: 8. vll:00 hodin

v Krásensku za účastiýběrové komise ve složení:Šíblová,Švarcová, Ing. Švarc,Ševčíková,
Pospíšila
Mgr. Vlk. Podle zadaných kriterií _ cena a záručni doba- byla vybrána firma Elkoplast.Výběrová komise
doporučuje tuto firmu ke schviílení.

Usnesení č. 10:
Správní rada schvďuje na dodávku kontejneru na bioodpad firmu Elkoplast Zlinapověřuje předsedu svazku
podpisem smlouvy o dílo .
P ítomno: 10 členťlPro: 9 hlas
Proti: 0
ZdrŽel se: 1

Mandátní smlouva

Responem
Pí Svarcová informuje o smlouvě s Ekokomem, o dodatku ke smlouvě o mandátní smlouvě s Responem a o
mandátní smlouvě s Responem a nawhuje vypovědět mandátní smlouvu. P. Pospíšila p. Po ízeknezastávají
tento niízor, protože mají obavu zreakce ze strany Respona.
RNDr. Krčmá ová informuje, že na p íštírok jsolu ze strany Ekokomu p ipravoviány nové smlouvy a shmuje
systém smluv, o kterém iďormovala jiŽ pí Švarcová. Správní rada doporučuje, aby si každá obec o
smluvním vztahu směrem k Ekonomu a Responu roztrodla sama.
11)

s

12) Rozpočtová opat ení

Pí Síblová p edkládá

rozpočtová opat ení - p íspěvky na sakrální stavby od jednotliqch obcí
rozpočtu v souvislosti s revolvingov; m fondem
Usnesení č. 11:
Správní rada schvďuje rozpočtová opat ení č:. 4 a 5
P ítomno: 10 člen Pro: 10 hlasťr
Proti: 0

a

pravy

ZďrŽel se: 0

13) Rrizné

o

Regiontour _ Mgr. Vlk informuj e, Že pro rck20l2 se nebude ričastnit Regiontouru ani město Vyškov
ani MAS. Z tohoto drivodu se ani svazek nebude na veletrhu prezentovat.

Usnesení č. 12:
Správní rada schvaluje netičast svazku na veletrhu Regiontour 2012.
Zdržel se: 0
P ítomno: 10 členri Pro: 10 hlasťr
Proti: 0
flsnesení č.13
Správní rada ukládá svolat správní radu do Račic -Pístovic na 22.9.201I v 9,00 mhodin.
ZdrŽel se: 0
Proti: 0
P ítomno: 10 členri Pro: 10 hlasti

Zánér
Místop edsedkyně svazku pí. Šíblováukoněila dnešnízasedání správní rady
14)

za ričast.

ZapsalaSvětlana Švarcová 25. 8. 2OlI

ově ovatelé zápisu

P edseda svazku

Jt]Dr . Zuzana Hermanová

Mgr. Petr Halas

a poděkovďa všem pfftomn m

