zápis z jednání správní rady svazku obcí ,,Drahanská vrchovina"
2.října 20l8 v 9:00 hodin v Podomí
Přítomní:
Omluvení:
Hosté:

J. Fládr, Z. Hermanová, M..Jonáš, D. Křížová, A. Majchrák, J. Pořízek, L. Pospíšil,
K. Ševčíková,H. Šíblová,J. Šteflíeek,S. Švarcová

Z. Hermanová
J. Šebela

Starostka obce K. Ševčíkovápřivítala všechny přítomné a předala slovo místopředsedkyni svazku Haně
Šíblové,která konstatovala, že program byl zaslán všem písemně.
Program:
l. Zahájení a schválení programu jednání

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Kontrola plnění usnesení
Hospodaření svazku
Dotace na rok 2018
Dny zdravi

Odpadové hospodářství
Podporovat komunikaci a spoluprácimezi zemědělci a obcemi
Různé
l0. Závér

Usnesení č. 1:
Správní rada schvaluje program správní rady.
Přítomno: 10 členů
Pro: 10 hlasů

Proti:0

Zdržel se:0

Vglba ověřovatelů zápisu a zapisovatele
H. Šíblovanavrhuje jako ověřovatele
pana Josefa Pořízka a pana Jiřího Šteflíeka
^pi.,,
a zapisovatelku Kateřinu Ševčíkovou.
K návrhu
nebyly připomínky.

2)

Usnesení č, 2:

Správní rada schvaluje jako ověřovatele pana Josefa Pořízka a pana Jiřího Šteflíeka

zapisovatelku Kateřinu Ševčíkovou.
Přítomno: 10 členů
Pro: l0
a

hlasů

3) kontro_la plnění usnesení z poslední správní

Zdržel se:0

radv

a) K. Sevčíková- svolání SR - splněno
b) Sepsat članek do novin a žádost na KORDIS

c)

Proti: 0

týkajícíse zajíždéní
cyklobusů do Nových Sadů

- trvá, J. Šteflíeek
Schválení vlastního podílu dotace ve výši 20 000 Kč -

k 11.9. nezaslaly Drnovice

4) Hospodaření svazku

Tabulka hospodaření byla starostům zaslána písemně před konáním správní rady a nebyly k ní
vzneseny připomínky.
5) Dotace na rok 2018

Obcím byly na začátku září doručen objednaný mobiliař z dotace JMK. Všechny obce, kromě
Drnovic, převedly svůj podíl (20 000 Kč) na účetsvazku. Faktury byly uhrazeny. Závéreěné
vyhodnocení akc_e provede H. Šíblova,propagace bude vyvěšená na stránkách svazku. Každý
starosta zašle H. Šiblove fotografie mobiliáře.

zdraví
V letošnímroce jsme nepodávali žádost o dotaci na Dny zdraví, obce přispějí svým příspěvkovým

6) Dnv

organizacím ze svého rozpočtu dle svých možnostístejně, jako to dělaly v loňském roce.
7)

odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství funguje ve všech obcích, ať už se jedná o komunální odpad, o tříděný odpad
či o bioodpad. Letos mají problém obce zapojené do kompostárny v Krásensku - potížejsou jak se
svozem bioodpadu, tak sjeho následným uloženímna meziskládku. Kompost občanéletos ještě
nedostali. Zapojené obce se musí sejít a situaci vyřešit samy.
A. Majchrák si stěžoval na situaci v Lulči, kde lidé mají možnost třídit odpad, ale ve skutečnosti
netřídí, vyhazuji odpad ke kontejnerům a háaí do nich, co tam nepatří. Obec Luleč má zájem řešit
tuto situaci ve spolupráci s PČR nebo s přestupkovou komisí.
8) podporovat

komunikaci a spolunráci mezi zemědělci a obcemi
Obce, kde zemědělská družstva sídlía obce, kde obhospodařují zemědělci pozemky,
komunikuj í, spoluprac ují a v záj emně si vychá zí v střic,j e- li to možné.
9) Různé

l0\ Závér
Příštísprávní rada proběhne 23. I0.2018 ve Studnicích.
Zapsala: Kateřina

ověřovatelé:
předseda svazku

evčíková
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