ZÁPIS
z rady mikroregionu HORÁCKO konané dne 16. 7. 2019 v 18:00 hodin na úřadu
Městyse Budišov
Přítomni:

p. H. Žáková, p. ing. L. Jelínková, p. L. Hůlková,
p. J. Musil, p. V. Hnízdil, p. J. Borůvková, p. Z. Souček

Omluveni:

p. J. Havlena, p. J. Tomešek

Hosté:

p. Petr Piňos – starosta městyse Budišov, p. Hana Klímová – zastupitelka
městyse Budišov

Ověřovatelé zápisu: p. Lenka Hůlková, p. Václav Hnízdil
Zapisovatelka: Miroslava Hortová
Radu mikroregionu HORÁCKO zahájila p. Hana Žáková v 18:00 hodin a
konstatovala, že rada je usnášeníschopná. Přečetla program rady a poté předala slovo p. P.
Piňosovi – starostovi městyse Budišov.
1. V roce 2019 uplyne 20 let od založení mikroregionu HORÁCKO, a tak v rámci akce
„Budišovský zámek jinak“ konané dne 31. 8. 2019 proběhnou oslavy tohoto výročí.
P. H. Klímová – zastupitelka městyse Budišov, seznámila přítomné členy rady
s chystaným programem, aby bylo možno se k tomuto programu připojit a začlenit
oslavy 20. výročí. Informace doplnil p. P. Piňos. Z důvodu přípravy těchto oslav, byly
radou mikroregionu zvoleni zástupci – koordinátoři a to p. Ing. Ludmila Jelínková a p.
Jaroslav Musil. Je třeba zajistit:
- stůl pro zakládající členy mikroregionu HORÁCKO,
- moderátora celé akce (p. Řezníček, p. Menčík),
- občerstvení, koloběžky,
- propagační předměty za mikroregion HORÁCKO (propisky, přívěsky na klíče,
balonky, magnetky),
- pozvánky pro VIP hosty,
- reklama na tričkách,
V zahradním domku bude uspořádána výstava fotografií z jednotlivých obcí
mikroregionu HORÁCKO. Žádáme tímto jednotlivé obce o poskytnutí těchto
fotografií.
Rada Mikroregionu HORÁCKO schvaluje zástupce-koordinátory p. Ing. Ludmilu
Jelínkovou a p. Jaroslava Musila k přípravám oslav 20. výročí mikroregionu
HORÁCKO.
PRO: 7 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
2. M. Hortová seznámila přítomné s návrhem úpravy rozpočtu č. 1/2019 (viz příloha).
Rada Mikroregionu HORÁCKO schvaluje rozpočtovou úpravu č. 1/2019 k 31. 7. 2019.
PRO: 7

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

3. P. Hana Žáková přednesla žádost obce Horní Heřmanice o přistoupení do mikroregionu
HORÁCKO.
Rada Mikroregionu HORÁCKO souhlasí s přistoupením obce Horní Heřmanice do
našeho mikroregionu na valné hromadě bude žádost obce Horní Heřmanice projednána.
PRO: 7
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

4. Příspěvek Nadace ČEZ – obce si již mohou zakoupit (dle již dříve nahlášeného)
dataprojektor + plátno, zahradní a dílenskou techniku, nebo ukazatele rychlosti.
Pro zdárné proplacení nadačního příspěvku je nutné:
-Vystavit fakturu na Horácko- ekologický mikroregion v maximální výšce 18.000Kč
včetně 21%DPH.
- Přiložit kopii faktury za nákup zboží.
- Přiložit kopii dokladu o zaplacení (výpis z účtu, prodejka za hotové…).
- Zaslat cca 3 fotografie nově zakoupeného zboží.
- Napsat cca 5 vět o nově zakoupeném zboží (např. co vás ke koupi vedlo, co vám koupě
zboží přinese, zjednoduší, jaký to má ohlas mezi občany apod). Tento krátký popis je nutnou
součástí ke zdárnému čerpání. Po dodání všech těchto uvedených podmínek vám poté bude
na účet obce proplacen příspěvek. Veškeré podklady prosím zasílejte na:
mi.hortova@centrum.cz a do kopie na: lenka.hulkova@seznam.cz. V případě dalšího
dopřesnění se neváhejte obrátit na starostku obce, paní Lenku Hůlkovou 605 284 338.
Rada mikroregionu HORÁCKO byla ukončena v 19:30 hodin. P. H. Žáková poděkovala všem
za účast.
V Budišově dne 16. 7. 2019

………………………………………
p. Lenka HŮLKOVÁ

………………………………………
Miroslava Hortová

……………………………………
P. Václav HNÍZDIL

