Zápis ze zasedání Správní rady Svazku obcí Drahanská vrchovina
konané dne 26. července 2007 v obci Olšany
Přítomni: Mgr. Vlk, Křížová, Švarcová, Ing. Julínek, Dvořáček, Chromý, Koutný, Ambros
Pozdní příchody: pí Šíblová 9:15, JUDr. Hermanová 9:25
Omluveni: p. Vlach, p. Pořízek
Neomluveni: Hosté: Ing. Jebavý, Ing. Jirušek
Program:
1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatelky
3. Kontrola usnesení
4. Cyklostezky, zhotovení projektu
5. Dotace
6. Družební styk se Slováky – smlouva
7. Regiontour 2008
8. Členství v NSZM
9. Internetové stránky svazku
10. Zhodnocení pochodu
11. Školení Krásenko
12. Vyhodnocení projektu Toulky
13. Různé
14. Závěr
Ad 1) Pí Křížová přivítala přítomné a předala slovo Mgr. Vlkovi. Ten přednesl návrh
programu ke schválení a doporučil zařadit další body
- Spolupráce s MAS Moravský kras
- program sportovního turnaje
A z důvodu účasti pozvaných hostů navrhl jako první zařadit bod cyklostezky a po něm bod
dotace.
Usnesení č. 1:
Správní rada pověřuje řízením zasedání p. Mgr. Vlka.
Pro: 10 hlasů
Proti: 0
Zdržel: 0
Přítomno: 10 členů
Usnesení č. 2:
Správní rada schvaluje program dnešního zasedání.
Přítomno: 10 členů
Pro: 10 hlasů

Proti: 0

Zdržel: 0

Ad 2) Mgr. Vlk navrhuje jako ověřovatele zápisu p. Dvořáčka a p. Chromého, jmenuje
zapisovatelkou pí Švarcovou. Ověřovatelé zápisu a zapisovatelka byli schváleni.
Usnesení č. 3:
Správní rada schvaluje ověřovatele zápisu p. Dvořáčka a p. Chromého a jmenování
zapisovatelky pí Švarcové.
Přítomno: 10 členů
Pro: 10 hlasů
Proti: 0
Zdržel: 0
Ad 3) Usnesení z poslední správní rady v Habrovanech bylo ověřeno JUDr. Hermanovou a p.
Ambrosem a nebyly k němu žádné připomínky.

Kontrola usnesení z minulého zasedání:
• setkání mikroregionů v Brně – 27.6. – následně schůzka MAS - informace Mgr. Vlk,
zastupoval i MAS, dotace od JMK 200 tis. Kč na činnost MAS
• projednat případnou úpravu předložené smlouvy s regionálním sdružením Zemplínský
region o doplnění města Strážského – informace v bodě družební styk
• hlasovat o úhradě cestovních náhrad na Slovensko - v bodě družební styk
• účast na Regiontour 2008 podmíněna minimálními náklady - v bodě Regiontour
• spolupráce s Barvínkem – obsah smlouvy připravit – Mgr. Vlk – v bodě členství v
NSZM
• informace o schůzi programového výboru podá p. Šíblová v bodě Spolupráce s MAS
• pozvat zástupce firmy CRS p. JIRŮŠKA – splněno
• dopracování internetových stránek a dodání programu obcím - v bodě int.stránky
(doplnit internetové stránky mikroregionu a zaškolit pracovnici TIC - p.Grenar)
• zadat vypracování projektu na cyklotrasy- v bodě cyklostezky.
Ad 4) CYKLOSTEZKY – ZHOTOVENÍ PROJEKTU
• Byla domluvena schůzka s Ing. Jebavým na 17. 7. – p. Ing. Jebavý byl zaneprázdněn a
souhlasil s přesunem termínu na dnešek
• zadat vypracování projektu na cyklotrasy- v bodě cyklostezky
Ing. Martínek, koordinátor projektu JMK doporučil Mgr. Vlkovi Ing. Adolfa Jebavého
z Brna, který ze zabývá podporou a rozvojem cyklistické a pěší dopravy. Současně zajišťuje
komplexní projektovou činnost od koncepce a přípravu návrhů, přes jejich projednání a
vyhotovení prováděcích projektů až po autorský dozor a zajištění inženýrské činnosti.
Ing. Jebavý objasňuje záměr JMK na páteřní trasy cyklostezek
- pí. Švarcová dotaz na začlenění stávajících cyklostezek
- pí. Křížová dotaz na rozšiřování cyklostezek a propojování sousedních obcí
- pí. Šíblová dotaz na zpracování projektové dokumentace, začlenění návrhu jednotlivých obcí
do PD, doplnění a zlepšení značení, vytvoření projektu pro další pokračování – žádosti o
dotace z fondu nebo EU, propojení mikroregionu s Moravským krasem.
- Pí Šíblová navrhuje zadat požadavky jednotlivých obcí Ing. Jebavému a požádat ho o
nacenění a z toho vycházet při závěrečném zadávání projektu, tak aby nám stačila obdržená
dotace.
Usnesení č. 4:
Správní rada schvaluje žádost o vypracování cenové nabídky u Ing. Jebavého a ukládá
starostům obcí Račice-Pístovice, Olšany, Habrovany, Nemojany, Luleč, Drnovice, aby
připravili požadavky jednotlivých obcí a ukládá pí Šíblové koordinovat přípravu podkladů pro
Ing. Jebavého do 8. 8. 2007. Do tohoto termínu zašle pí Šíblová připomínky svazku k studii
JMK.
Přítomno: 10 členů
Pro: 10 hlasů
Proti: 0
Zdržel: 0
Ad 5) DOTACE
Ing. Jirušek informuje o možných dotacích pro jednotlivé obce, předkládá písemnou
prezentaci.
Centrum regionálních služeb, Ing. Daniel Jirušek, mob. 608710549, e.mail: jirusek gmail.com

Ad 6) DRUŽEBNÍ STYK SE SLOVÁKY- KŘÍŽOVÁ
• projednat případnou úpravu předložené smlouvy s regionálním sdružením Zemplínský
region o doplnění města Strážského - tato informace zaslána Aničce Dankové, ta
sdělila, že je nutno projednat a informace sdělí – do jejího sdělení úkol trvá
• hlasovat o úhradě cestovních náhrad na Slovensko – z minulé správní rady.
Usnesení č. 5:
Správní rada schvaluje proplacení cestovních náhrad za služební cestu na Slovensko ve dnech
16. – 20. 5. 2007.
Přítomno: 10 členů
Pro: 8 hlasů
Proti: 2
Zdržel: 0

Ad 7) REGIONTOUR 2008
• odpovědnost za Regiontour 2008 mají p. Dvořáček, pí Švarcová a p. Chromý
• prověřit možnost společného stánku s MAS Moravský Kras - p.Vlk – pí Šíblová
prověřila na zasedání MAS, MAS je závislá na pivovaru Černá Hora tzn., že vždy
půjde s pivovarem
• účast na Regiontour 2008 podmíněna minimálními náklady - v bodě Regiontour.
Usnesení č. 6:
Správní rada ukládá skupině Dvořáček, Chromý, Švarcová zajistit podklady naší účasti na
veletrhu Regiontour 2008.
Přítomno: 10 členů
Pro: 10 hlasů
Proti: 0
Zdržel: 0
Ad 8) ČLENSTVÍ V NSZM
Mgr. Vlk informuje o své účasti na letní škole v Ústí nad Labem; byla připravena RNDr.
Zouharovou prezentace DSO, která byla přijata kladně.
Mgr. Vlk předkládá návrh Dohody o partnerství s OS Barvínek – připomínky členů svazku
zapracovány do návrhu Dohody.
Usnesení č. 7:
Správní rada schvaluje upravené znění „Dohody o partnerství“ s OS Barvínek.
Přítomno: 10 členů
Pro: 10 hlasů
Proti: 0
Zdržel: 0
Mgr. Vlk předkládá písemný návrh Deklarace projektu Zdravý mikroregion Drahanská
vrchovina.
Usnesení č. 8:
Správní rada schvaluje doplněnou Deklaraci projektu Zdravý mikroregion Drahanská
vrchovina a pověřuje starostky Drnovic a Krásenska jednáním se zástupci OS Drnka a SEV
Rychta Krásenko o uzavření Dohody o partnerství.
Přítomno: 10 členů
Pro: 10 hlasů
Proti: 0
Zdržel: 0
Ad 9) INTERNETOVÉ STRÁNKY
Mgr. Vlk konstatuje, že bylo provedeno doplnění stránek DSO. Pí Šíblová upozorňuje na
nezrušené staré stránky – zjistit u pana Vlacha, P. Grenar – zaškolení pracovnice TIC – trvá.

Adresa stránek: www drahanska-vrchovina.cz
Usnesení č. 9:
Správní rada ukládá pí Švarcové projednat s panem Grenarem rozšíření www stránek o
rubriku MSZM.
Ad 10) ZHODNOCENÍ TEMATICKÉHO POCHODU
Pí Šíblová – kladné hodnocení.
Ad 11) ŠKOLENÍ V KRÁSENSKU
Mgr. Vlk informuje o školení, úkol starostů na zajištění zástupců obcí byl splněn částečně.
Pí Šíblová informuje, že školení bylo srozumitelné, dobré.
Ad 12) VYHODNOCENÍ PROJEKTU TOULKY
Mgr. Vlk informuje, že probíhá vyhodnocení projektu bod po bodu. Na konečném dořešení
pracoval p. Vlach, v závěru Mgr. Vlk. Nebyly shledány žádné závažné nedostatky.
Ad 13) SPOLUPRÁCE S MAS MORAVSKÝ KRAS
Pí Šíblová byla na Programovém výboru MAS Moravský kras společně s panem Vlachem –
- informace o dotacích
- informace o kompostárnách
- do konce prázdnin připravit typy na společné projekty
- cyklostezky
- strategie MAS – obdržená dotace na r. 2007
- projektový manažer – obdržená dotace na rok 2007
Mgr. Vlk připomíná, že od pana Janči přišla 23. 7. na e-mail žádost o vyplnění Stanoviska ke
strategii MAS Moravský kras – je potřeba projednat v jednotlivých zastupitelstvech.
Různé:
- PROGRAM SPORTOVNÍHO TURNAJE
P. Chromý informuje o turnaji v Ježkovicích v termínu 8. 9. 2007 v 9:00 hod. Podrobné
informace budou poslány e.mailem.
- MYSIS – dopracování trvá – pan Vlach
- Příští správní rada bude 23. 8. v Podomí
Usnesení č. 10:
Správní rada ukládá p. Ambrosovi svolat příští správní radu do Podomí.
Závěr - Mgr. Vlk ukončil zasedání správní rady a poděkoval všem za účast.

Zapsala dne 26. 7. 2007 Světlana Švarcová
Ověřovatelé zápisu:

Předseda svazku:

Radoslav Dvořáček

Zdeněk Chromý

