Zápis
z valné hromady zástupců Sdružení právnických osob
Brána Vysočiny ze dne 10.10.2011 v 18.00 v Moravči
Přítomni – viz prezenční listina
Program:

1)
2)
3)
4)

Úvodní slovo předsedkyně pí. Chittusi
Slovo hosta – zástupce Ministerstva vnitra – p. Tašár, p. Vichr
Kontrola úkolů z minula – Adriana
Dotace z MAS Via Rustica – Eva

Různé
- Letáčky z roku 2006 jestli ještě někdo má
- Nabídka knížek leteckých snímků nad Pelhřimovskem
- Úprava webových stránek
1) V úvodní části přivítal předsedkyně pí. Chittusi přivítala všechny přítomné a vyzvala
je k zápisu do prezenční listiny. Podle ní bylo přítomno 13 hlasujících členů. Zápisem
pověřena pí. Zadražilová.
2) Zástupce MV seznámili přítomné se situací kolem obecních vyhlášek a s jejich
činností. S jednotlivými…...Povinnost obcí vyplývající ze zákona o obcích zasílat
schválené vyhlášky na odbor dozoru MVČR. Dozor vyjíždí na metodickou pomoc,
která obec připraví na kontrolu. Evidence vyhlášek, uložení na obci, po schválení
neprodleně zaslat na odbor dozoru, pokud je změna, opět se schvaluje zastupitelstvem.
MVČR má na svých webových stránkách vzory vyhlášek. Jednací řády – je potřeba
novelizovat respektive aktualizovat. Vzor je plně dostačující-možnost poslat mailem
vzor. Konzultační dny chodí mailem. Program 7 dní vyvěšen před zastupitelstvem
vyvěšeno na úřední desce. Úřední deska musí být 24 hodin přístupná. A musí být
označená. Zápisy zastupitelstva - je možno též zaslat vzor. Nájem a prodej majetku –
15 dní vyvěšený záměr. Záměr musí být realizován cca do půl roku. Zákaz kouření na
dětských hřištích. Pobíhání psů a drůbeže – neřešit vyhláškou a řešit to upozorněním.
Pokuta vychází ze zákona. Účinnost vyhlášky je po ukončení doby vyvěšení. Bude
nově možnost - vyhláška je vydána v obecním zájmu dnem vyhlášení. Sbírky zákonů
– povinnost zabezpečit přístup – je možno i dálkově z webových stránek ministerstva.
Daň se musí vybrat, nemohu odpustit, jen pokud je nevymahatelná.
3) Kontrola úkolů z minula:
Účet u ČS a.s. byl zrušen a zřízen nový u Poštovní spořitelny.
Mailem se odsouhlasilo případná půjčka sdružení Via Rustica ve výši cca 50. tis. Kč.
4) Dotace Via Rustica – pí. Zadražilová, jako členka rady sdružení Via Rustica
informovala seznámila zástupce mikroregionu o čerpání dotací z MAS Via Rustica.
Upozornila na časopis Primas, který vydává MAS a který o dotacích podrobně píše.

V letošním roce zatím nebyla vyhlášena žádná výzva, protože zatím nejsou potřebné
informace z Brna. Zřejmě budou cca v červnu vyhlášeny všechny výzvy najednou.
5) Informace o návštěvě spalovny v Prachovicích, kam dodává SOMPO spalitelný
odpad.
6) Diskuse o odvážení odpadů z ČOV – zda mohou zemědělci pro obce vozit.
7) Informace paní Zadražilové o účasti na demonstraci starostů kvůli rozpočtovému
určení daní.

Úkoly:
 Usnesení o zvolení zástupců mikroregionu – dodá Moraveč, Leskovice
 Webové stránky- byly částečně zaktualizovány, bude doladěn záměr aktivních prokliků
na stránky členů sdružení.
 Směrnici o inventarizaci všem pošle všem Nová Cerekev.


Zápis sepsala pí. Eva Zadražilová

Ověřili: p. Brož, p. Zeman

