Zápis z jednání správní rady Svazku obcí ,,Drahanská vrchovina"
23. srpna 2018 v 9:00 hodin v Nových Sadech

Přítomní: J.

Fládr, Z. Hermanová, D. Křížová, Majchrák, J. Pořízek, L. Pospíšil,S. Švarcová,
K. Ševčíková,H. Šíblová,l,Šteflieek
Pozdní příchod: M. Jonáš
Omluvení: Z.Hermarlová
Starosta obce pan l. Šteflieek přivítal všechny přítomnéa předal slovo místopředsedkyni svazku Haně
Šíblové,která konstatovala, že program byl zaslán všem písemně.
Program:
1. Zahájeni 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 20l8
Spolupráce s Lipkou, Barvínkem a Drnkou
Doprava cyklobusem do Nových Sadů
Různé
Závěr

Usnesení č. I:
Správní rada schvaluje program správní rady.
Přítomno: 9 členů
Pro: 9 hlasů

a

Proti:0

zápisu pana Jaroslava Fládra
zapisovatelku Kateřinu Ševčíkovou.K návrhu nebyly připomínky.

Usnesení č. 2:

Správní rada schvaluje jako ověřovatele pana Jaroslava Fládra

zapisovatelku Kateřinu Ševčíkovou.
Přítomno: 9 členů
Pro: 9 hlasů

a

a

a

Proti:

Zdržel se:0
paní světlanu Švarcovou

paní Světlanu Švarcovou

0

Zdržel se:O

rávní rad
a)

b) Přesunoutjednání o cyklobusech na červencovou či srpnovou správní radu

- splněno
c) Objednat mobiliář dle výběru - H. Šíblova
d) Schválení vlastního podílu dotace ve výši 20 000 Kč - nezaslaly Drnovice, Luleč a Studnice a
Račice-Pístovice
4) Hospodaření svazku

Tabulka hospodaření byla starostům zas|ána písemně před konáním správní rady a nebyly k ní
vzneseny připomínky.
Usnesení č, 3:
Správní rada bere na vědomí rozpočtové opatření č. 5.
Přítomno: 10
Pro: 10 hlasů

Proti:0

Zdržel se:0

D. Křížová zajisti kontrolu rozpočtových opatření.
5) Dotace na rok 2018
Byla podána žádost o dotaci v programu PRVJMK na vybaveníobcísvazku mobiliářem, Dotacijsme
získalive výši 1BO OO0 Kč, H. Šíblováprovedla objednávku domluveného mobiliáře. Ten by měl být na

jednotlivé obce doručen koncem měsíce srpna. Každý starosta bude kontaktován společností,která
mobiliář rozveze a domluvísi převzetí. Každá obec dostane 4 lavičky,
2 odpadkové koše na odpadky, 2 odpadkové koše na psí exkrementy, 1 stojan na kolo, 2 posypové
bedny, 2 květináče.

Lipkou. Barvínkem a Drnkou
Tyto organizace spolupracují zejména s obcemi, ve kterých sídlí.Spolupráce
ó) Spolupráce s

nebyla navéuána.

s

ostatními obcemi

7) Doprava cyklobusem do Nov,ých Sadů
Svazek obcí se dříve snťil prosadit do autobusové dopravy cyklobusy, což se podařilo. Problém ale
je, že cyklobusy zajiždípouze do Studnic, a|e už nepokračujído Nových Sadů. Svazek obcí se již

několikrát zabýval touto problematikou, ale bezvýsledně. Protože na podzim mění autobusové
společnosti jizdni řády, pokusí se svazek obcí apelovat na provozovatele autobusové dopravy, aby
měli cyklisté možnost vystoupit z cyklobusů jak ve Studnicích. tak v Nových Sadech.
l. Šteflieek informoval, že autobusové společnosti nejsou informované o tom, že vojenský prostor je
částečně zpřístupněný o víkendech.

Usnesení č. 4:
Správní rada pověřuje J. Šteflíčkak sepsání dopisu autobusovým společnostem a článku do místního
tisku. V dokumentech bude uvedené stanovisko svazku, ktery požaduje zajížděnícyklobusu do
Nových Sadů a informace o přístupnosti vojenského prostoru o víkendech.
Přítomno: 10
Pro: l0 hlasů
Proti:0
Zdržel se:0
8) Různé

9)

Závěr

Příštísprávní rada proběhne 20. 9.2018???? v Podomí, pozvfutky zajistí K. Ševčíková.
Zapsala: Kateřina

ověřovatelé:
předseda svazku
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Lubomír Pospíšil

Ing. Adam Majchrák
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