Zápis z členské schůze
Svazku obcí Panství hradu Veveří
konané dne 20.12.2012 v Javůrku - Šmelcovna

Přítomni:

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

Ing. Michaela Košvicová
Vladimír Kalus
Karel Jobánek
Ludmila Zmeškalová
Stanislav Slouka
Bc. Oldřich Matyáš
Bc. Jana Švédová

Nepřítomni:

obec Říčany:

Jan Studený

Hosté:

dle prezenční listiny

Program:

1) Schválení programu zasedání
2) Dotace na čistící stroj - OPŽP
3) Schválení rozpočtového provizoria 2013, schválení
rozpočtového opatření 3/2012, roz. Výhledu 2008-2016
4) Schválení výše členského příspěvku na rok 2013
5) Projednání možnosti úspor energie – Best price
Energy, o.p.s.
6) Příkaz k inventarizaci, schválení zápisu kontrolní
komise
7) Diskuse

1. Zahájení – schválení programu
Schůzi zahájila předsedkyně Svazku L. Zmeškalová v 15.00 hod, přivítala přítomné a
dala hlasovat o programu zasedání. Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi M.
Košvicová a J. Švédová.
Usnesení Svazku:
1.1 Svazek jednomyslně schválil program zasedání. Ověřovateli zápisu byli
jednomyslně schváleni M. Košvicová a J. Švédová.
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2. Dotace na čistící stroj - OPŽP
Podíl obcí na dofinancování dotace OPŽP bude 270 000 Kč- 300 000 Kč, tj. při počtu
všech zúčastněných obcí cca 40 000 Kč na jednu obec. Doba urdžitelnost projektu je 5 let, po
tuto dobu musí Svazek čistit své obce v požadované frekvenci, dodržet sací výkon stroje a
pokud by stroj přestal fungovat, nebo byl odcizen nahradit ho novým. Bude tedy nutné
uzavřít pojištění stroje proti těmto skutečnostem. Technické parametry vozidla pomůže zajistit
p. Kalus. Dále bude nutné zajistit samotný provoz, pojištění, servis, parkovací místo, obsluhu
atd. U VŘ 60 % činí cena a 40% si bude stanovovat svazek. V lednu by mohlo být nachystáno
VŘ, dále jsou min. 3 týdny na schválení fondem, březen-duben samotné VŘ. Nákup vozu
červen 2013.
Usnesení Svazku:
2. 1. Svazek bere na vědomí aspekty dotace OPŽP.
3. Schválení rozpočtového provizoria 2013, schválení rozpočtového opatření 3/2012,
rozpočtového výhledu 2008-2016
Členské schůzi svazku bylo předloženo rozpočtové provizorium 2013 ve výši upraveného
rozpočtu roku 2012 v příjmech i výdajích.
Členské schůzi svazku bylo předloženo rozpočtové opatření 3/2013. Členské schůzi byl
předložen upravený rozpočtový výhled 2008-2016.
Usnesení Svazku:
3. 1. Svazek schvaluje rozpočtové provizorium 2013 ve výši upraveného rozpočtu
roku 2012.
3. 2. Svazek schvaluje rozpočtové opatření 3/2012.
3.3. Svazek schvaluje rozpočtový výhled 2008-2016.
6–0-0
4. Schválení výše členského příspěvku na rok 2013
Na rok 2013 byl schválen příspěvek 25 Kč/obyvatele.
Usnesení Svazku:
4.1 Svazek schvaluje příspěvek 25 Kč/obyvatele.
6–0-0
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5. Projednání možnosti úspor energie – Best price Energy, o.p.s.
Obce Chudčice, Říčany zatím samostatně řešili úspory energie. Svazek tedy nebude
postupovat jednotně, pan Kalus předá kontakt na firmu starostům, kteří budou mít zájem.
Usnesení Svazku:
5.1. Svazek bere na vědomí možnosti úspor energie, obce budou řešit samostatně.
6. Příkaz k inventarizaci, schválení zápisu kontrolní komise
Členové inventarizační komise – V. Kalus, Ing. M Košvicová, L. Zmeškalová. Předsedkyně
svazku dává příkaz k inventarizaci za rok 2012, zápis bude předložen ke schválení členské
schůzi.
Členské schůzi svazku byly předloženy zápisy kontrolní komise ke schválení (z 27.11.2012 a
20.12.2012).Bylo předloženo a schváleno vyúčtování manažera Svazku – J. Švédové
Usnesení Svazku:
6.1.Svazek schvaluje příkaz k inventarizaci.
6.2. Svazek schvaluje zápisy kontrolních komisí.
6.3.Svazek schvaluje vyúčtování manažera svazku.
6–0-0

7. Diskuse
Informační tabule
Cenová kalkulace
a) cena tisku a lamina 1080.- + DPH za kus
b) cena tisku, lamina a komatexu 1380.- + DPH za kus
Cena grafického zpracování, realizace, korektur a dovozu 6000.-+DPH
Odstranění polepů stojí cca 200.- / hod, po tak dlouhé době, nemusí být povrch dokonale
rovný a nepoškozený, může tam zůstat i zbytek lepidla.
Byla vybráno k opravěVeronika Skálová – dražší varianta tj. 1 380 Kč (každá obec má 1
panely) celkem 7 200 Kč za práci.
Fotosoutěž – zatím jen dva zájemci, pokud nebudou na obec doručeny další fotografie
nebudou hodnoceny.
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Zatím bude zrušen Den dětí – sice jde o úspěšnou akci, ale bohužel se ho neúčastní obyvatelé
ostatních obcí. Bude provedena dohoda s kastelánem o možnosti noční prohlídky hradu.

Ověřovatelé zápisu:

……………………………………
Ing. Michaela Košvicová

…………………………………..
Jana Švédová

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