Zápis z členské schůze
Svazku obcí Panství hradu Veveří
konané dne 15.3. 2012 v Veverských Knínicích

Přítomni:

obec Hvozdec:
obec Chudčice:
obec Ostrovačice :
obec Rozdrojovice:
obec Říčany:
obec Vev. Knínice :
Správce Svazku:

Ing. Michaela Košvicová
Vladimír Kalus
Ludmila Zmeškalová
Stanislav Slouka
Jan Studený
Bc. Oldřich Matyáš
Bc. Jana Švédová

Nepřítomni:

obec Javůrek :

Karel Jobánek

Hosté:

dle prezenční listiny

Program:

1) Schválení programu zasedání
2) Plánované akce Svazku 2011 ( Dětský den,
fotografická soutěž atd.)
3) Schválení rozpočtu 2012
4) BOZP a PO
5) Dotace z MMR, JMK
6) Stránky svazku www.svazekveveri.cz
7) Nabídka brněnské firmy BENECYKL
8) Darovací smlouva na dětské hřiště Chudčice, schválení zástupců pro
MA21
9) Diskuse

1. Zahájení – schválení programu
Schůzi zahájila předsedkyně Svazku L. Zmeškalová v 16.30 hod, přivítala přítomné a
dala hlasovat o programu zasedání. Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi V. Kalus a J.
Švédová.
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Usnesení Svazku:
1.1 Svazek jednomyslně schválil program zasedání. Ověřovateli zápisu byli
jednomyslně schváleni V. Kalus a J. Švédová.

2. Plánované akce Svazku 2011 ( Dětský den, fotografická soutěž atd.)
Svazek plánuje konání Dne dětí po dohodě s V. Polanským v termínu 3.6.2012
v Říčanech u rybníku, na podrobnostech se dohodne členská schůze na příští schůzi
v dubnu. Další akcí by mohl být den na hradě Veveří – J. Švédová probere tuto
možnost s panem kastelánem Fedorem. Svazek bude pokračovat ve fotografické
soutěži – název „Naše obec – moje nejoblíbenější místo v obci“ – oproti loňskému
roku, budou drobné změny –fotografie budou požadovány dodané e-mailem či na CD i
v elektronické podobě, fotografie se nebudou vracet nazpět a budou využity
k propagaci regionu, budou umístěny na web svazku.
Usnesení Svazku:
2. 1. Svazek schválil pořádání Dne dětí, fotografické soutěže.
Pro: 6
Proti:0
Zdržel se: 0
3. Schválení rozpočtu 2012
Členská schůze svazku schválila návrh rozpočtu na rok 2012 viz. příloha č.1.
Usnesení Svazku:
3. 1. Svazek schválil rozpočet na rok 2012.
Pro: 6
Proti:0
Zdržel se: 0
4. BOZP
Zástupce firmy FS system, s.r.o. předal zástupcům obcí šanony s BOZP a PO za jejich
obec, požádal starosty, aby mu nachystali potřebné doklady za jejich obec, aby BOZP
mohl dokončit. Upozornil starosty na hlavní oblasti v BOZP a PO, kterým je nutné
věnovat zvýšenou pozornost. Členská schůze se dohodla, že by pravidelně 1x ročně na
půdě svazku mohlo proběhnout školení BOZP a PO. Termín dokončení školení pro
firmu FS systém s.r.o. je konec dubna 2012.
Usnesení Svazku:
4.1 Svazek bere na vědomí závěry BOZP a PO a možnost pořádat toto školení na
půdě členské schůze svazku 1xročně.
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5. Dotace z MMR, JMK
Starostové byli informování o podání žádosti „E-hrad Veveří II“ na MMR, tentokrát
by došlo ke spolupráci s Masarykovou univerzitou a doktorandy MU.
Výsledky podání žádosti o dotaci budou v druhé polovině dubna.
Z JMK došla zpráva, že tento rok nebudou podpořeny dotace z PRV na majetek, který
není ve vlastnictví svazku. J. Švédová napsala e-mail na radní JMK z vysvětlením a
zdůvodnění žádosti svazku, argument že svazek nemůže žádat o dotaci na majetek,
který není v jeho vlastnictví, ale v majetku členské obce je nesmyslný. Žádosti o
dotace na cyklotrasy, dětská hřiště byla vždy podávána svazkem, ačkoliv pozemky
patřily členským obcím.

5.1.

Usnesení Svazku:
Svazek bere na vědomí podání žádostí o dotaci z MMR a JMK.

6. Stránky svazku
J. Švédová předá M. Košvicové přístup na www.svazekveveri.cz, k doplňování
informací na web svazku, aby stránky byly aktuálnější.
Usnesení Svazku:
6. 1. Svazek bere na vědomí předání kontaktu M. Košvicové na přístup na
webové stránky svazku.
7. Nabídka brněnské firmy BENECYKL
Projektový manažer svazku předal přítomným návrh smlouvy od firmy Benecykl
z Ostrovačicích na partnerství v programu OPVK viz.příloha č.2. Členská schůze
svazku schválila návrh smlouvy, bez finanční spoluúčasti svazku na projektu.

Usnesení Svazku:
7. 1. Svazek schvaluje smlouvu o partnerství s firmou Benecykl.
Pro: 6
Proti:0
Zdržel se: 0
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8. Darovací smlouva na dětské hřiště Chudčice
Členská schůze schválila bezúplatný převod majetku obci Chudčice z akce „Kdo si hraje
nezlobí II“ viz. příloha č.3.
Projektová manažerka svazku byla pověřena založením Místní agendy 21. Byl navržen
zodpovědný politik pro MA21 – L. Zmeškalová.
Koordinátorem MA21 byla navržena Bc. Jana Švédová – projektový manažer svazku,
Členy neformální skupiny MA 21 jsou zástupci členské schůze svazku.

Usnesení Svazku:
8. 1. Svazek schvaluje bezúplatný převod majetku obci Chudčice viz. příloha č.4
Pro: 6
Proti:0
Zdržel se: 0
8.2. Svazek schvaluje zvolení zodpovědného politika pro MA21 – L.
Zmeškalovou, koordinátora MA21 – J. Švédovou, neformální skupinu MA21 –
členskou schůzi svazku.
Pro: 6
Proti:0
Zdržel se: 0

9. Diskuse

Další schůze je plánována v dubnu, zástupci obcí budou s přesným datem oslovení e-mailem.

Ověřovatelé zápisu:

……………………………………
Vladimír Kalus

…………………………………..
Jana Švédová

………………………………………...
Ludmila Zmeškalová
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