Zápis z jednání správní rady Svazku obcí,rDrahanská vrchovina''
23.řijna2018 v 9:00 hodin ve Studnicích

PřítomnÍ: J. Fládr, Z.Hermanová,

D. KŤížová,A.Majchrák, L. Pospíšil, J. Pořízek, K. Ševčíková,
H. Šiblova,J. Šteflíček,S. Švarcová
Omluvení: M. Jonáš

Starosta obce J. Fládr přivítal všechny přítomnéa předal slovo místopředsedkyni svazku Haně Šíblové,
která konstatovala, že program byl zaslán všem písemně.
Program:
Zahájeni a schválení programu jednání

l.

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

Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Kontrola plnění usnesení
Hospodaření svazku
Dotace
Současný stav cyklostezekajeho výhled
Příprava plánu práce na rok 2019
Různé
Závér

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

Proti: 0

2) v_olba ověřovatelů zápisu a zapisovatele

H.
a

Zdržel se:0

SÍblová nawhuje jako ověřovatele zápisu pana Jaroslava Fládra
zapisovatelku Kateřinu Ševčíkovou.K návrhu neúyly připomínky

Usnesení č. 2:

Správní rada schvaluje_ jako ověřovatele pana Jaroslava Fládra

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

3)

Proti: 0

a

paní Danu Křížovou

a paní Danu

Křížovou

Zdržel se:0

kontrola plnění usnesení z poslední správní rady

a)
b)

c)
d)

J. Fládr - svoltíníSR - splněno
Sepsat článek do novin a žádost na

KORDIS týkajícíse zajíždéní
cyklobusů do Nových Sadů
Štefliček
-trvá,J.
Schválení vlastního podílu dotace ve výši 20 000 Kč - k 1 1. 9. splněno
Zas|atfotografie mobiliaře H. Šíblové- trvá(splněno mají Olšany, Studnice a Ruprechtov)

4) Hospodaření svazku

Tabulka hospodaření byla starostům zaslána písemně před konáním správní rady a nebyly k ní
vzneseny připomínky.
5) Dotace
Dotace zarok 2018 bude vyúčtována, starostové obcí budou sledovat dotačnímožnosti pro svazek na
rok 2019.

6) SoučasnÝ stav cyklostezek a ieho vÝhled
Obce, ve kterých jsou cyklostezky naplánované mají problém s jejich realizaci. Ať už se jedná
o cyklostezku v Noqfch Sadech, kde jejímu využitíbraní vojenský prostor, nebo cyklostezku
Krásensko-Podomí-Ruprechtov, na kterou nelze ziskat dotaci.

Plán práce připraví K. Sevčíková a rozešle ho všem starostům k připomínkování do l5. 11. 2018.
8) Různé

8.1. Stav cyklobusů, J. Šteflieek má dopis připravený, během října ho zašle starostům k nahlédnutí

a odešle na

9\

KORDIS.

Závér

Příštísprávní rada proběhne 22.

ll.

Zapsala: Kateřina

a4}

Ověřovatelé:
předseda svazku

evěíková

Š

2018 v Nemojanech.

J,aroslav

Fládr

Ing. Adam Majchrák
Svozek obcí

"DMHANSKÁ

;e sídlem Luleč

,^,lD954399)

},]Dana křížová

