HORÁCKO-ekologický mikroregion, 675 03 Budišov 360

IČO 687 31 990

ZÁPIS
z jednání rady ekologického mikroregionu Horácko, konané dne 12. 12. 2017 v 16:00 hodin
v restauraci SPORT v Budišově
Přítomni:

p. H. Žáková, p. L. Hůlková, p. M. Nezvalová,
p. ing. L. Jelínková, p. J. Havlena,

Omluveni:

p. J. Musil, p. V. Hnízdil, p. P. Palas, p. J. Fučík

Hosté:
Zapisovatelka:

zástupci lodní dopravy p. Jahoda, p. Kozák
M. Hortová

Ověřovatelé zápisu: p. Miroslava Nezvalová, p. ing. Ludmila Jelínková
Jednání rady mikroregionu bylo zahájeno v 16:20 hodin. Jednání zahájila p. Hana Žáková,
přivítala členy rady mikroregionu HORÁCKO a konstatovala, že rada je usnášeníschopná. Dále
seznámila všechny přítomné s programem jednání. Následně předala slovo hostům –
zástupcům lodní dopravy p. Jahodovi a p. Kozákovi.
P. Jahoda informoval o provozu lodní dopravy v letošním roce, kdy loď navštívilo přes
17.000 návštěvníků. Služby návštěvníkům na lodi byly v letošním roce rozšířeny o fotokoutek
a také nabídka občerstvení se o něco zlepšila. V příštím roce zpracují nabídku pro školy a
domovy seniorů a také uvažují o domluvě s cestovními kancelářemi o nabídce celého výletu
v podobě balíčku pro návštěvníky našeho mikroregionu. Členové rady se připojili s dalšími
návrhy na rozšíření nabídky a tím i přilákáním většího počtu lidí.
Poté rada přistoupila k projednávání jednotlivých bodů programu.
1. Prvním bodem programu bylo seznámení se s návrhem rozpočtu – rozpočtového
provizoria na rok 2018. (viz příloha). Návrh přečetla M. Hortová.
Rada mikroregionu HORÁCKO schválila rozpočtové provizorium na rok 2018.
PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0
2. Dalším bodem v programu bylo schválení inventarizační komise a schválení příkazu
k provedení inventarizace. Do inventarizační komise byli navrženi:
Lenka HŮLKOVÁ, Jan HAVLENA, Václav HNÍZDIL.
Rada mikroregionu HORÁCKO schválila příkaz k provedení inventarizace a schválila
inventarizační komisi ve složení p. L. Hůlková, p. J. Havlena, p. V. Hnízdil.
PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0
3. Dále M. Hortová přečetla návrh na úpravu rozpočtu k 30. 11. 2017 (viz příloha).
Rada mikroregionu HORÁCKO schválila úpravu rozpočtu k 30. 11. 2017.
PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0
Různé:
a) Paní Hana Žáková informovala o setkání na Rytířsku, kde obdrželi informace od
poslance Jana Farského a byli vyzvání k připojení se k Petici na ochranu místní

samosprávy. Rada mikroregionu navrhla, aby tato petice byla zaslána na
jednotlivé obecní úřady, kde bude podpořena ze strany občanů v jednotlivých
obcích.
Rada mikroregionu HORÁCKO se připojuje k Petici na ochranu místní
samosprávy a tímto vyzývá starosty k připojení se k této akci.
b) Paní Hana Žáková požádala p. Lenku Hůlkovou, ale představila soutěž pro děti,
která probíhá v jejich obci přes knihovnu s názvem „Naši sousedé“. Cílem této
soutěže je seznámit děti s děním v obci a s okolními obcemi. Byl přednesen návrh,
aby se všechny obce zapojily do této soutěže. Může být nejen pro děti, ale také
pro seniory. Mikroregion HORÁCKO by přispěl např. na úhradu grafika, který by
vypracoval návrh mapky pro jednotlivé obce.
Rada mikroregionu HORÁCKO projednala návrh na pořízení a finanční podporu
ze strany HORÁCKA.
c) Dalším bodem jednání byl návrh, aby z příspěvku Nadace ČEZ byl v příštím roce
pořízen druhý stan pro jednotlivé obce. Tyto stany se velmi osvědčily při pořádání
akcí v jednotlivých obcích.
d) Dále proběhla informace, zda už některý se starostů řešil GDPR - Ochranu
osobních údajů. V rámci tohoto problému navrhla p. ing. L. Jelínková, že by mohlo
být z mikroregionu HORÁCKO v příštím roce podpořeno nebo i zajištěno školení
k tomuto.
e) Členové rady se dále dohodli na termínu konání valné hromady. VALNÁ
HROMADA SE BUDE KONAT DNE 14. 4. 2018 V RESTAURACI SPORT V BUDIŠOVĚ.
Program valné hromady bude projednán na radě mikroregionu HORÁCKO konané
v lednu 2018.
Radu ukončila p. H. Žáková v 19:00 hodin a popřála všem krásné prožití Vánoc.
V Budišově dne 12. 12. 2017
Ověřovatelé:
…………………………………
p. ing. Ludmila Jelínková
Zapisovatelka:
………………………………………………
Miroslava Hortová

……………………………
p. Miroslava Nezvalová

