Zápis z jednání správní rady Svazku obcí r,Drahanská vrchovina"
l9. června 2018 v 9:00 hodin v Olšanech

Přítomní: J. Fládr, Z.

Hermanová, D. Kíižová,J. Pořízek, L. Pospíšil,K. Ševčíková,H. Šíblová,

J. Šteflieek
Pozdní příchod: A. Majchrák
Omluvení: M. Jonáš. S. Švarcová

Starostka obce paní D. Křížová přivítala všechny přítomné a předala slovo místopředsedkyni svazku
Haně Šíblové,která konstatovala, že program byl zaslánvšem písemně.
Program:
l, Zahájeni a schválení programu jednání
2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Kontrola plnění usnesení
4. Hospodaření svazku
5. Dotace na rok 2018
6. Zdravý mikroregion, Dny zdravi
7. Různé
8. Závěr

Usnesení č. l:
Správní rada schvaluje program správní rady.
Přítomno: 8
Pro: 8 hlasů

členů

Proti: 0

Zdržel se 0

H. Šíblovánavrhuje jako

ověřovatele zápisu paní Danu KŤížovou a pana Lubomíra Pospíšila
a zapisovatelku Kateřinu Ševčíkovou.K návrhu nebyly připomínky.
Usnesení č. 2:
Správní rada schvaluje jako ověřovatele paní Danu Křížovou a pana Lubomíra Pospíšila
a zapisovatelku Kateřinu Ševčíkovou.
Přítomno: 8 členů
Pro: 8 hlasů
Proti:0
Zdržel se:0
3) kontrola nlnění usnesení z poslední správní radv
a) D. Křížová - svolání SR - splněno
b) Zajistit možnost získáni dotace se společností TENDRA - viz dotace
c) Přesunout jednání o cyklobusech na červencovou či srpnovou správní radu - K. Ševčíkováúkol trvá
d) Zajistit oslovení firem na dodání mobiliáře do obcí v rámci dotace JMK - viz bod dotace
e) Doručit paní Hlouškové potvrzeni o vyvěšenízávěrečného účtusvazku - splněno
4) Hospodaření svazku

Tabulka hospodaření byla starostům zaslána písemně před konáním správní rady a nebyly k ní
vzneseny připomínky.
Usnesení č. 3:
Správní rada bere na vědomí rozpočtové opatření č. 4
Přítomno: 8
Pro: 8 hlasů
Proti: 0
Zdržel se:0

rok 2018
Byla podána žádost o dotaci v programu PRV JMK na vybavení obcí svazku mobiliářem. Dotaci
jsme získali ve výši 180000 Kč, H. Šiblovapoptala společnosti. které by mobiliář dodaly
5) Dotace na

a seznámila starosty s výsledkem.
Usnesení č. 3
Správní rada pověřuje H. Šíblovouobjednávkou mobiliáře dle výběru.

Přítomno: 8 členů

Pro: 8 hlasů

Proti: 0

Zdržel se:0

Usnesení č. 4
Správní rada ukládá starostům schválení vlastního íinančníhopodílu dotace ve výši 20 000 Kč.
Přítomno: 8 členů
Pro: 8 hlasů
Proti: 0
Zdržel se:0

H, Šiblová seznámila

starosty s komunikací se společnostíTENDRA ohledně možnosti ziskéní
dotace na elektronické úřednídesky a pasporty pro obce. Jelikož podmínky pro získánídotace se po
komunikaci spanem Plíštilemvké.zalyjako nesplnitelné, souhlasili starostové, že smlouva o dotaci
nebude uzavřena.

ZdravÝ mikroregion. Dny zdraví
Starostové se shodli, že budou podporovat Dny zdraví ve svých obcích, které budou pořádat jejich
příspěvkové či neziskové organizace. Svazek obcí se letos na finančníchpříspěvcích na Dny zdraví
6)

nebude podílet.

7)Různé
7.1.Yýjezdní zasedání
Harmonogram byl zaslán starostům s předstihem a všichni s ním souhlasili. Výjezdního zasedání se
zúčastnístarostové z těchto obcí: Olšany, Luleč, Račice-Pístovice,Ježkovice, Podomí, Krásensko,
Studnice.
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Závér

ÁL

Příštísprávní rada proběhne 23. srpna 2018 v Nových Sadech. Pozvánky zajistí J. Šteflieek.
Zapsala: Kateřina Ševčíková

ověřovatelé:
předseda svazku

Dana křížová

Ing. Adam Majchrak
svozet ábcr
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