Zápis z členské schůze
Svazku obcí Panství hradu Veveří
konané dne 8. 2. 2007 v Říčanech

Přítomni:

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

Nepřítomni:

0

Hosté:

dle prezenční listiny

Bc. Jana Švédová
Vladimír Kalus
Karel Jobánek
Ludmila Zmeškalová
Jan Novák
Mgr. Jitka Mičánková, Lukáš Palko
Jaroslava Čertková,
Martin Žák
Bc. Jana Švédová

Program:
1. Zahájení – Schválení programu
2. Vyúčtování roku 2006 (viz. příloha č. 1) – Švédová J.
3. Informace o cyklotrasách, cyklostezkách v regionu Svazku – Ing. Jebavý
4. Dotace roku 2007, Projektový manažer, Partner Jihomoravského kraje (školení),
Expozice na hradě Veveří – Švédová J.
5. Internetové stránky Svazku – M. Kolář
6. Návrh rozpočtu Svazku (po odsouhlasení příspěvku jednotlivých obcí Svazku)
7. Audit Svazku
8. Diskuse

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Zahájení – schválení programu
Schůzi zahájila předsedkyně Svazku L. Zmeškalová, která přivítala přítomné a dala
hlasovat o programu zasedání. Jako ověřovatelky zápisu byly navrženy J. Čertková a
J. Švédová.
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Usnesení Svazku:
1.1 Svazek jednomyslně schválil program zasedání a současně i ověřovatelky
zápisu J. Čertkovou a J. Švédovou.
2. Vyúčtování roku 2006 (viz. příloha č. 1) – Švédová J.
Správce svazku J. Švédová předložila vyúčtování za rok 2006, které bylo spolu
s pozvánkou a programem schůze rozesláno všem členům Svazku. O správnosti
postupu vyúčtování roku 2006 za všechny obce Svazku dala předsedkyně Svazku
hlasovat.
Usnesení Svazku:
2.1. Svazek jednomyslně schválil správnost postupu vyúčtování roku 2006 a
současně samotné vyúčtování roku 2006.
3. Informace o cyklotrasách, cyklostezkách v regionu Svazku – Ing. Jebavý
Ing. Jebavý převzal od správce Svazku mapu, ve které byly správcem Svazku a
jednotlivými zástupci obcí (starosty či jejich pověřenými zástupci) vyznačeny
zamýšlené cyklotrasy a cyklostezky. Ing. Jebavý tyto trasy projede přímo v terénu,
zpracuje v mapě jejich délku, katastrální vymezení a Svazek na základě tohoto
výstupu osloví firmy, které by v budoucnu byly schopny vytvořit projektovou
dokumentaci na značení, opravu povrchu cest. Správce Svazku na základě tohoto
podkladu vyvolá nabídkové řízení, kde budou osloveny projektové firmy. Na základě
vytvořené projektové dokumentace bude Svazek žádat o dotace. Možnost podání
žádostí je z programu ROP 2007 – 2013, Ministerstva zemědělství a další.
Správce Svazku bude na Krajském úřadě Jihomoravského kraje konzultovat možnost
žádosti z Programu rozvoje venkova, na expozici na hradě Veveří. Svazek se vyjádřil
kladně k žádosti pana K. Jobánka o možnosti podání žádosti o investiční dotaci
z Programu rozvoje venkova na opravu střechy sokolovny v obci Javůrek pod
„hlavičkou“ Svazku. Zbývající část k dofinancování dotace (70% dotace a 30% obec)
pokryje obec Javůrek výhradně z vlastních zdrojů a bez přispění Svazku. Možnost
podání žádosti do konce 2/2007. Žádost bude podávat K. Jobánek.
Usnesení Svazku:
3.1 Svazek jednomyslně schválil záměr podání žádosti z Programu rozvoje
venkova pro obec Javůrek pod „hlavičkou“ Svazku (do konce 2/2007) a to za
podmínky, že ostatní náklady, které nepokryjí dotace, uhradí obec Javůrek
výhradně z vlastních zdrojů a bez přispění Svazku. Možnost podání žádosti
do konce 2/2007. Žádost podá K. Jobánek.
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3.2 Svazek uložil správci Svazku zajistit nabídkové řízení, kde budou osloveny
projektové firmy, a to na základě podkladu zpracovaného Ing. Jebavým.
4. Dotace roku 2007, Projektový manažer, Partner Jihomoravského kraje (školení),
Expozice na hradě Veveří – Švédová J.
Školení, které bude uskutečněno na základě uzavřeného partnerství s JMK, bude
probíhat v prostorách zasedací místnosti obce Říčany v termínu 14.3 a 15.3. Správce
Svazku obešle všechny obce pozvánkou na toto školení „Jak psát a řídit projekty“
spolu s návratkou. Doporučená je účast maximálně 2 osob za každou obec Svazku.
K expozici na hradě Veveří promluvila paní V. Skálová – Teagarden. Požádala
přítomné o dodání textů 1 list A4, s čím by se daná obec chtěla „pochlubit“. Do 17.2
bude zhotoven náhled panelů. V. Skálová doporučuje, aby fotografie byly
zalaminátovány. Chrání je to tak před vandalismem a prodlužuje jejich životnost.
Náklad na zalaminátování zašle V. Skálová e-mailem na adresu správce Svazku.
Veškeré historické materiály má firma Teagarden již shromážděny, nutné je dodat
textové podklady z 20. století. Předsedkyní Svazku byla parafována smlouva s JMK
na projektového manažera Svazku ve výši 56.000 Kč dotace (70%), příspěvek Svazku
bude činit 24.000 Kč (30 %).

Usnesení Svazku:
4.1 Svazek vzal na vědomí informace správce Svazku o školení „Jak psát a řídit
projekty“, které se bude konat v obci Říčany ve dnech 14.3.2007 a 15.3.2007.
4.2 Svazek vzal na vědomí
a) informace paní V. Skálové (ze společnosti Teagarden) o probíhající
přípravě akce „Expozice na hradě Veveří“
b) žádost paní V. Skálové o dodání potřebných podkladů od jednotlivých
zúčastněných obcí (dodání jednoho listu o velikosti A4 s textem
„předností“ dané obce, textové podklady z XX. století)
c) informaci paní V. Skálové, že do 17.2. bude zhotoven náhled panelů
d) doporučení paní V. Skálové, aby fotografie byly zalaminátovány, s tím, že
nabídku nákladů na zalaminátování zašle paní V. Skálová na e-mailovou
adresu správce Svazku
4.3 Svazek vzal na vědomí informaci o parafování smlouvy s JMK (předsedkyní
Svazku) na projektového manažera Svazku s následujícím členěním nákladů dotace ve výši 56.000 Kč (tj. 70%), příspěvek Svazku bude činit 24.000 Kč (tj.
30%).
5. Internetové stránky Svazku – M. Kolář
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Internetové stránky pro Svazek jsou spuštěny na adrese www.svazekveveri.cz . M.
Kolář předloží na příští schůzi Svazku návrhy vyúčtování za tvorbu a správu těchto
internetových stránek. Paní Čertková by chtěla, aby zde byl umístěn odkaz na každou
obec a bylo možné se „překliknout“ vždy na požadovanou obec Svazku. V. Skálová
doporučila redakční systém, aby každá obec mohla na tuto doménu vkládat svoje
příspěvky. Správce Svazku požádá Ing. Fišerovou o předání interaktivní mapy Svazku,
aby mohla být umístěna na těchto stránkách.
Usnesení Svazku:
5.1 Svazek vzal na vědomí, že internetové stránky pro Svazek jsou spuštěny na
adrese www.svazekveveri.cz a že M. Kolář předloží na příští schůzi Svazku
návrhy vyúčtování za tvorbu a správu těchto internetových stránek.
5.2 Svazek uložil správci Svazku zajištění interaktivní mapy Svazku od Ing.
Fišerové.
6. Návrh rozpočtu Svazku (po odsouhlasení příspěvku jednotlivých obcí Svazku)
Vzhledem k tomu, že některé obce zatím neschválily výši příspěvku pro Svazek na
svém zastupitelstvu, není rozpočet Svazku projednán.
Usnesení Svazku:
6.1 Svazek uložil všem členským obcím Svazku
a) projednat na svých zastupitelstvech výši členského příspěvku na rok 2007
(25,-Kč na obyvatele) a výpis z usnesení o tomto pojednávající předat
správci Svazku, popř. zaslat doporučenou poštou (na adresu Jana
Švédová, Hvozdec 39, 664 71 Veverská Bítýška) nejpozději týden před
konáním příští schůze Svazku
b) schválit zástupce za svoji obec na Svazku
7. Audit Svazku
Audit Svazku bude probíhat 19.4.2007 ve Hvozdci - správce Svazku.
Usnesení Svazku:
7.1 Svazek bere na vědomí, že audit Svazku bude probíhat dne 19.4.2007 ve
Hvozdci a že Svazek bude zastupovat správce Svazku.
8. Diskuse
Jako hosté Svazku se představili pan O. Prudil a P. Hladký, kteří zastupují Regionální
poradenskou agenturu. Předali zástupcům obcí kontakt. Firma nabízí získávání dotací,
přípravu projektů do operačního programu rozvoje venkova, zpracování výzvy,
konzultace, expertní hodnocení námětu pro JMK. Jako reference uvedla firma:
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Mirkoregion Drahanská vrchovina, kde získali z programu 4.1.2 Cestovní ruch – 2 mil
Kč. Na dotaz J:. Čertkové kolik stojí jejich služby , odpověděl O. Prudil , že hodnoceni
jsou z výše dotace např. SROP 40-60 tis. Kč paušál, odměna 2 – 10% ze získané
částky. Konzultace poskytuje firma zdarma.
J. Čertková si nechala zpracovat od dvou firem rozpočet na opravu cesty k pomníku
Helenky, která je v havarijním stavu. Oprava by stála (nižší rozpočet) 950.000,-Kč. J.
Čertková má přislíbenu dotaci z Krajského úřadu Jihomoravského kraje ve výši
300.000,-Kč. Zbývající prostředky by mohly být sdruženy od ostatních dotčených
subjektů jako je Magistrát města Brna, MČ Bystrc, Lesy ČR, zemědělské družstvo,
obce na jejichž katastru cesta leží. Jako první krok bude návštěva Ing. Beneše –
předsedkyně Svazku, J.Čertková, J.Švédová. O výsledku jednání bude na příští schůzi
Svazku podána J. Čertkovou zpráva.
Usnesení Svazku:
8.1 Svazek vzal na vědomí informace pana O. Prudila a pana P. Hladkého o
možnostech a nabídce Regionální poradenské agentury.
8.2 Svazek vzal na vědomí informace paní J. Čertkové
a) o rozpočtu na opravu cesty k pomníku Helenky ve výši 950.000,-Kč a
možnosti získání dotace z KÚ JMK ve výši 300.000,-Kč
b) o návrhu možnosti sdružení zbývajících prostředků na pokrytí opravy
cesty k pomníku Helenky ve spolupráci s cestou dotčenými vlastníky
pozemků (mj. MMB, MČ Bystrc, Lesy ČR, Zemědělské družstvo, atd.)
c) o záměru navštívit a jednat (společně s L. Zmeškalovou a J.Švédovou)
v uvedené věci se starostou MČ Bystrc Ing. S. Benešem a o výsledku
jednání seznámit ostatní členy Svazku na příští schůzi Svazku

Další schůze Svazku bude 12. dubna 2007 v 16.30 hod. ve Hvozdci.

Ověřovatelé zápisu:

……………………………………
Jaroslava Čertková

…………………………………..
Jana Švédová
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