ZÁPIS
z rady mikroregionu HORÁCKO konané dne 13. 3. 2018 v 17:00 hodin na Obecním
úřadu v Číměři
Přítomni:

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

Omluveni:

p. P. Palas, p. J. Havlena

Hosté:

p. RNDr. Milan Jahoda – zástupce lodní dopravy, p. Ing. Eva Pavlíková

Ověřovatelé zápisu: p. Václav Hnízdil, p. Lenka Hůlková
Zapisovatelka: Miroslava Hortová
Radu mikroregionu HORÁCKO zahájila p. Hana Žáková v 17:00 hodin a
konstatovala, že rada je usnášeníschopná a předala slovo p. Jahodovi.
1. P. Jahoda přednesl požadavky lodní dopravy a požadavky, které žádá ČEZ. Jedná se o
nové bannery na záď lodi a nálepky na okna s logem ČEZu. P. Jahoda poptával ceny u
tří firem:
Banner cca 1.000,-- Kč až 2.100,-- Kč bez daně,
Nálepky rybiček na okna 100,-- Kč až 160,-- Kč/kus.
Během příštího týdne budou hotovy nové jízdní řády s akcemi lodní dopravy na rok
2018, pan Jahoda je přinese na VH mikroregionu HORÁCKO, konanou dne 14. 4.
2018 v Budišově. V neděli 28. 10. 2018 bude na lodi probíhat akce – sleva na lístky
100,-- Kč na plavbu k 100. výročí založení Československa. Paní Pavlíková nás
informovala o novém vybavení a výzdobě lodi na tuto sezónu. Lodní doprava
rozeslala nabídky na všechny školy, domovy důchodců, odborové organizace na
zajištění nejen plaveb, ale i celých akcí (ubytování, doprava, občerstvení, prohlídky
elektráren, atd). Lodní dopravy bylo navrženo oslovit firmy s automaty na teplé a
studené nápoje, případně další zboží z důvodu rozšíření nabídky u budovy
informačního centra v Kramolíně. Pan Jahoda slíbil, že firmy poptá.
2. P. Musil informoval o akci 13.7. -. 14. 7. 2018 v Pozďatíně, kdy proběhne
Pozďatínská lávka společně s Pozďatínským rockováním. V letošním roce pod
názvem Pozďatínská lávka fest.
3. P. Hana Žáková informovala o novém auditorovi p. Zdeňku Jarošovi z Třebíče. P.
Novák z Rouchovan koncem ledna 2018 oznámil, že si již neobnovil zkoušky a proto
nemůže v tomto roce přezkum hospodaření provést.
Usnesení:
Rada ekologického mikroregionu Horácko schválila uzavření smlouvy o provedení
auditu hospodaření našeho mikroregionu s panem ing. Zdeňkem Jarošem z Třebíče.
4. Dne 14. 4. 2018 proběhne v 8:30 hod Valná hromada mikroregionu HORÁCKO
v restauraci SPORT v Budišově. Hosty budou p. Jahoda z lodní dopravy, p. Piňos –
starosta městyse Budišov – informace o pojištění starostů a p. Zdeněk Trojan
s informacemi a žádostí na starosty obcí o výlep plakátů na Koněšínského Vendelína.

5. Rada mikroregionu též zvažuje možnosti náplně žádosti o nadační příspěvek Nadace
ČEZ ve výši 800.000,- Kč v tomto roce. Ještě není jasné, zda vůbec bude částka
800.000,-- Kč pro náš mikroregionu schválena.
Rada mikroregionu navrhuje i po konzultaci na JE Dukovany následující plnění:
- Čištění přehrady – cca 20.000,-- Kč
- Podpora festivalu Koněšínský Vendelín – cca 25.000,-- Kč
- Stany a slunečníky pro obce mikroregionu – se spoluúčastí obcí.
6. Do 31. 3. 2018 je třeba vyúčtovat zdravovědu, vánoční osvětlení a akce z důvodu
zjištění zůstatku finančních prostředků z loňského roku. Po tomto datu již nebude
možné výše uvedené čerpat.
7. Do 29. 3. 2018 je třeba nominovat, koho podpoříme v letošním roce na Pozďatínská
lávka fest. Nominace zasílejte paní starostce Haně Žákové na e-mail:
starostka@obeckonesin.cz. Nově rada mikroregionu podmiňuje nominaci vybraného
člověka či organizace finanční spoluúčastí obce, která nominaci předloží. Výše
příspěvku bude předmětem schválení ZO dané obce.

Rada mikroregionu HORÁCKO byla ukončena v 19:30 hodin. P. H. Žáková poděkovala všem
za účast.
V Číměři dne 13. 3. 2018

………………………………………
p. Václav Hnízdil

………………………………………
Miroslava Hortová

……………………………………
p. Lenka Hůlková

