Zápis
ze zasedání zástupců Sdružení právnických osob Brána Vysočiny
ze dne 23. 11.2005 v 18 00 v Moravči
Přítomni – viz prezenční listina
Program:

1) Úvodní slovo předsedy p. Brože
2) Informace o založení MAS (Svidník a Stražiště)
3) Přestupková komise
4) Knížka o Vysočině
5) Propagační materiály
6) Logo mikroregionu
7) Zvolení nových zástupců do čela mikroregionu

1) V úvodní části přivítal předseda p. Brož všechny přítomné a vyzval je k zápisu do
presenční listiny. Podle ní bylo přítomno 12 hlasovných členů – nadpoloviční většina.
Zápisem pověřena pí. Zadražilová.
2) Vystoupil host naší schůze - paní Lucie Hlavinková, která pracuje jako koordinátora
místní akční skupiny (MAS), která vznikla sdružením Mikroregionu Svidník a
Stražiště. Paní Hlavinková seznámila zástupce našeho mikroregionu a důvodu
založení MAS – možnost výhledového čerpání dotačních prostředků z programu
LEADER a jiných z EU. V této souvislosti oslovila zástupce našeho sdružení, zda
bychom se nechtěli k této vzniklé MAS připojit.
Po delší diskusi zástupci Brány Vysočiny rozhodli o tom, že do vzniklé místní akční
skupiny vstupovat zatím nebudeme.
3) Předseda sdružení p. Brož seznámil přítomné se výsledkem svého jednání o založení
přestupkových komisí v našich obcích. Oslovil Dr. Dlouhého, který se vznikem této
spolupráce souhlasí za těchto podmínek:
- Do konce roku je v obecních zastupitelstvech potřeba schválit v usnesení založení
přestupkové komise s tím, že předsedou bude zvolen dr. Dlouhý a budou zároveň
jmenováni další dva členové komise. Dr. Dlouhý nabízí projednání přestupku za cca
600,- - 800,- Kč podle složitosti přestupku. Výsledkem pro nás by měl být – přehled
o projednávaných přestupcích i finanční výhodnost. Zatím platíme MěÚ Pelhřimov za
přestupky bez informací o pachatelích a o tom, jak byli potrestáni.
4) Knížka o Vysočině je připravena k vydání. Jednotlivé stránky zde si zaplatila obec
Nová Cerkev, Božejov a Moraveč. Všichni zástupci mikroregionu jsou dále uvedeni
na vlastní stránce Mkroregionu Brána Vysočiny podle rozhodnutí zástupců ze dne
20.9.. Tato stránka bude zaplacena z rozpočtu mikroregionu.
5) P. Brož připomněl všem zástupcům, aby do konce roku dodali fotografie a povídání do
připravovaného propagačního materiálu – termín - do konce roku 2005!
6) Paní Kottová informovala o logu Brány Vysočiny – umělecká škola na návrzích
pracuje, ale iniciativa může vyjít i z našich řad – tedy i z vás.

7) Zvolení nových zástupců – návrh, aby nové volby proběhly tak, že současným
představitelům mikroregionu se prodlouží funkční období o další dva roky, protože
jsme s jejich prací spokojeni..
Zůstává to takto:
Předseda – p. Ladislav Brož
1. místopředseda - p. Milan Blažek
2.místopředseda – p. Milan Zeman
První člen a zároveň předseda revizní komise - p. Stanislav Mikeš
Druhý člen revizní komise - p. Josef Kubiska
Třetí člen revizní komise - p. Martin Novák

Různé:
- Zástupci mikroregionu se shodli na tom, že požádají Kraj Vysočina pro příští rok o
udržování silnice mezi Prosečí – Obořiště a Ústrašínem.
- P. Brož upozornil zástupce obcí, aby nezapomněli požádat o dotaci z POV – obnovy
venkova do konce ledna 2006. Každý, kdo požádá, má jistou částku 104 tisíc. Kč.
Zápis sepsala Eva Zadražilová, OÚ Moraveč dne 12.12.2005.

