ZÁPIS
z rady mikroregionu HORÁCKO konané dne 1. 2. 2017 v 17:00 hodin na Obecním
úřadu v Koněšíně
Přítomni:

p. H. Žáková, p. ing. L. Jelínková, p. L. Hůlková,
p. V. Hnízdil, p. J. Musil, p. M. Nezvalová

Omluveni:

p. P. Palas, p. J. Fučík, p. J. Havlena

Hosté:

p. Petra Štrausová - zástupce firmy ČEZ

Ověřovatelé zápisu: p. Jaroslav MUSIL, p. Miroslava Nezvalová
Zapisovatelka: Miroslava Hortová
Radu mikroregionu HORÁCKO zahájila p. Hana Žáková v 17:00 hodin a
konstatovala, že rada je usnášeníschopná. Také přivítala p. Petru Štrausovou - zástupce firmy
ČEZ.
1. U příležitosti 10ti let od zahájení lodní dopravy na Dalešické přehradě a u příležitosti 60ti
let lodě Horácko se bude na JE Dukovany konat slavnostní zahájení a to 9. 3. 2017 v 11:00
hodin. Na slavnostní zahájení budou pozváni významní činitelé, kteří se zasloužili a
dopomohli ke spuštění lodní dopravy před 10ti lety a byli účastni zahájení. K této příležitosti
budou na lodi v roce 2017 různé akce:
- pro všechny, kteří v r. 2017 dovrší 60ti let bude plavba na lodi zdarma,
- bude pořízen oranžový kávovar pro návštěvníky lodě - firma ČEZ,
- bude zakoupena velká obrazovka - firma AURIKUD,
- na lodi bude fotokoutek, aby se mohli návštěvníci vyfotografovat a měli na plavbu památku.
2. Zůstatek nadačního příspěvku z Nadace ČEZ činí k 31. 1. 2017 505.912,10 Kč. Rada
mikroregionu HORÁCKO se shodla na tom, že každé obci přispěje částkou 7.853,-- Kč na
prezentaci v malované mapě Třebíčsko. Jedná se o nabídku C od firmy CBS Nakladatelství
s.r.o., kterou na minulé radě prezentovala a předváděla p. Plocrová s p. Imramovskou. Pokud
budou mít na některé obci zájem o jinou nabídku ( A, B, atd.) bude jim vyplacena částka
7.853,-- Kč a zbytek doplatí obec ze svého. Po realizaci dodávky map, vyfakturuje obec na
mikroregion HORÁCKO částku 7.853,-- Kč.
RADA MIKROREGIONU HORÁCKO SCHVÁLILA PŘÍSPĚVEK VE VÝŠI 7.853,-KČ PRO KAŽDOU OBEC NA MALOVANÉ MAPY.
PRO: 6
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
3. Příprava žádosti o nadační příspěvek z Nadace ČEZ na rok 2017. P. Petra Štrausová
zdůraznila propagaci a reklamu, kterou musíme plnit a kterou po nich pak vyžadují na vedení
ČEZ v Praze. Také požadovala, aby byly akce hlášeny předem a to přímo jí, aby mohla v
různých médiích proběhnout reklama a propagace. Pro rok 2017 budou tedy stanovena
přesná pravidla, kdy bude obci vyplacen příspěvek 5.000,-- Kč z těchto finančních prostředků.
Např.: nahlášení akce předem, dodání tiskové zprávy po konání akce, 10 a více fotografií z
konané akce. Návrhy na využití nadačního příspěvku z Nadace ČEZ v roce 2017 :
- příspěvek pro postiženého. Do 20. 2. 2017 je nutno zaslat návrhy, koho v letošním roce
podpoříme darem. V minulém roce podpořen na Pozďatínském rockování Milánek.

- 5.000,-- pro každou obec za konanou akci, 15.000,-- pro 5 vybraných TOP akcí,
- malované mapy, 3D prohlídky, stolní kalendáře, skládací tašky s logem ČEZ,
- vánoční výzdoba pro obce, čištění přehrady,
- vzdělávání s p. Hamplovou - právničkou - bude zaslána pozvánka, předběžný termín
27. 4. 2017 v 15:00 hodin v Číměři.
P. Hana Žáková uvedla, že v obci Koněšín proběhne festival a ČEZ chce tuto akci podpořit a
to prostřednictvím našeho mikroregionu. O příspěvek, který zatím nebyl odsouhlasen, bude
navýšen náš příspěvek, který by měl být zachován ve stejné výši tedy částka 800.000,-- Kč.
4. VALNÁ HROMADA SE BUDE KONAT 8. 4. 2017 V KULTURNÍM DOMĚ V
NÁRAMČI. Pozvánka bude zaslána předem.
USNESENÍ:
RADA MIKROREGIONU HORÁCKO SCHVÁLILA PŘÍSPĚVEK VE VÝŠI 7.853,-- KČ
PRO KAŽDOU OBEC NA MALOVANÉ MAPY.
PRO: 6
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Rada mikroregionu HORÁCKO byla ukončena v 19:00 hodin. P. H. Žáková poděkovala všem
za účast.
V Koněšíně dne 1. 2. 2017

………………………………………
p. Jaroslav MUSIL

………………………………………
Miroslava Hortová

……………………………………
p. Miroslava NEZVALOVÁ

