Zápis z jednání správní rady Svazku obcí,,Drahanská vrchovina"
29. května 2018 v 9:00 hodin v Ježkovicích

Přítomní; Z.Hermanová,

M. Jonáš, D.KŤižová. J. Pořízek, L. Pospíšil, K. Ševčíková,H. Šíblová,

l. Šteflieek
Omluvení: J. Fládr, A. Majchrák, S. Švarcová

Starosta obce pan J. Pořízek přivítal všechny přítomné a předal slovo místopředsedkyni svazku Haně
Šíblové,která konstatovala, že program byl zaslánvšem písemně.
Program:
1. Zaháilení a schválení programu jednání
2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Kontrola plnění usnesení
4. Hospodaření svazku
5. Dotace na rok 2018
6. Exkurze starostů
7. Příprava na valnou hromadu
8. Různé
9. Závěr
Usnesení č. I:
Správní rada schvaluje program správní rady.
Přítomno: 8 členů
Pro: 8 hlasů

Zdržel se 0

Proti: 0

2) v_olba ověřovatelů zápisu a zapisovatele

H. Síblová navrhuje jako ověřovatele zápisu paní Zuzanu Hermanovou a pana Jiřího Šteflíčka

a zapisovatelku Kateřinu Ševčíkovou.K návrhu nebyly připomínky.

Usnesení č. 2:

Správní rada schvaluje jako ověřovatele paní Zuzanu Hermanovou

a zapisovatelku Kateřinu Ševčíkovou.

Přítomno: 8 členů
3)

Pro: 8 hlasů

Proti:0

a

pana

Jiřího Šteflička
Zdržel se 0

kontrola plnění usnesení z poslední správní rady
a) J. Pořízek - svolání SR - splněno
b) Zajistit možnost získánídotace se společností TENDRA - viz dotace
c) Přesunout jednání o cyklobusech na červencovou či srpnovou správní radu - K. Ševčíková-

d)
e)

úkol trvá

ZaslatK. Ševčíkové
do 10. 5.20l8 informace o jedné zajímavosti obce, případně fotografii do
propagačních novin MAS Moravský kras - splněno
Odeslat zajímavosti o obcích P. Revendovi - splněno

4) Hospodaření svazku

Tabulka hospodaření byla starostům zaslána písemně před konáním správní raďy a nebyly k ní
vzneseny připomínky. Všechny obce vyvěsily návrh Závěrečného účtuobce, který je potřeba mít
zveřejněný do schválení. Po schválení zašlou starostové potvrzení o vyvěšenípaní Hlouškové.
Usnesení č. 3:
Správní rada bere na vědomí rozpočtové opatření č. 3.
Přítomno: 8
Pro: 8 hlasů
Proti: 0
Zdržel se:0
5) Dotace na rok 2018

Byla podána žádost o dotaci v programu PRV JMK na vybavení obcí svazku mobiliářem. Dotaci
jsme získali ve výši l80 000 Kč, H. Šiblovazačalapoptávat společnosti, které by mobiliář dodaly.

H. Šíblovaseznámila starosty

s

komunikací se společnostíTENDRA ohledně možnosti ziskáni

dotace na elektronické úřední desky a pasporty pro obce.

Usnesení č. 3
Správní rada schvaluje Smlouw na zpracováni žádosti o dotaci na zlepšení komunikace s občany
s Ing. Davidem Plíštilempouze v případě, že starostové budou souhlasit s podmínkami dotace.
Přítomno: 8
Pro: 8 hlasů
Proti:0
Zdržel se:0
6)

Exkurze starostů

S terrnínem a místem exkurze seznámil starosty J. Pořízek.

pod Kosířem.
7)

Exkurze se uskuteční 2l. ěervna do Čech

příprava na valnou hromadu

V červnu proběhne valná hromada s následujícím programem: kontrola plnění usnesení, zpráva
dozorčírady, účetnízávěrka svazku za rok 2017, projednání Záv&ečnéhoúčtusvazku za rok 2017

včetně zprávy o auditu, různé,závěr.
§) Ruzné

8.1. GDPR

Starostové diskutovali o potřebných dokumentech a připravenosti jednotliqých obcí.

9\

Závér

Pffštísprávní rada proběhne 19. června 2018 v Olšanech. Pozvánky zajistí D. Křížová.
Zapsala: Kateřina

ověřovatelé:
předseda svazku
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íková

JUDr. Zuzana Hermanová

lirí Šteflíeek
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Ing. Adam Majchrák
Svozek obci
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