Zápis
ze zasedání zástupců Sdružení právnických osob Brána Vysočiny
ze dne 5. listopadu 2007 v 17. 00 ve Stříteži

Program:

1) Úvodní slovo předsedy p. Brože
2) Zhodnocení činnosti – rok 2006, 2007
3) Závěrečná účetní zpráva
4) Členské poplatky za rok 2007
5) Zvolení nových představitelů a revizorů sdružení

Různé:
1) V úvodní části přivítal předseda p. Brož všechny přítomné a seznámil je s programem.
Zapisovatelkou byla zvolena paní Zadražilová. Účast – dle prezenční listiny.
2) Pan Brož seznámil přítomné s tím, co se povedlo v činnosti mikroregionu za uplynulé
období. Byly dokončeny propagační materiály Brány Vysočiny a předány členům i na
informační centra v okolí. Za naše sdružení jsme se zúčastnili setkání šesti
mikroregionů na jaře v Pacově – hodnotíme velmi kladně až na propagaci celé akce.
Členstvím ve sdružení MAS Via Rustica jsme se zapojili do tvorby strategického
plánu rozvoje oblasti MAS na základě kterého předpokládáme možnost čerpání dotací.
V rámci tohoto projektu byly také vytvořeny www stránky Brány Vysočiny, které je
potřeba také aktualizovat – žádáme proto členy sdružení, aby kulturní akce, které
zveřejňují na svých www stránkách posílali také paní Kottové, která je zveřejní i na
stránkách mikroregionu. (branavysociny.cz).
3) Paní Zadražilová seznámila členy sdružení se závěrečnou účetní zprávou za rok 2006
a členové sdružení ji vzalo na vědomí bez připomínek.
4) Členské poplatky za rok 2007 – bylo odhlasováno, že pro letošní rok nebudou
vybírány, vzhledem k zůstatku na účtu, pro rok 2008 se budou vybírat podle
stávajících kritérií. Aktuální počty obyvatel zjistí na statistice po novém roce p.
Zeman.
5) Zvolení nových představitelů a revizorů sdružení pro rok 2008- 2009:
Předseda sdružení – p. Brož
1. místopředseda – p. Blažek
2. místopředseda – p. Trefil
Revizní komise – 1. člen a předseda – pí. Houčková
2. člen – p. Pípal
3. člen – p. Zabloudil
Různé:
- Bylo hovořeno o možnosti získat dotace na cesty v lesích
- O možnosti spolupráce v oblasti sběru elektroodpadu a bílé techniky. A dále také
spolupráce se sběru bioodpadu.
- M. Zeman upozornil na potřebnost vstoupit do Sdružení místních samospráv, které se
zavázalo hájit zájmy malých obcí.
- L. Brož upozornil na možnost získání krajského grantu na vypracování aktuálních
pasportů místních komunikací.
Zapsala Eva Zadražilová

