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HORÁCKO-ekologický mikroregion, 675 03 Budišov 360          IČO 687 31 990 

 

Z Á P I S 
 

z jednání rady ekologického mikroregionu Horácko, konané dne 23. 2. 2015 v 17:00 hodin  

na úřadu městyse Budišov 

 

Přítomni :   p. H. Žáková, p. ing. Dokulil L., p. ing. J. Kundela 

p. J. Chloupek, p. ing. L. Jelínková, , p. J. Havlena 

Omluveni :   p. V. Hnízdil, p. J. Musil,  p. M. Bojanovská 

Hosté :   p. Hůlková L., p. Mgr. Brestovská M. , p. Palas P.,  

   p. Bc. Náhlík J.  

Zapisovatelka :  p. M. Hortová  

Ověřovatelé zápisu :  p. ing. Dokulil, p. Havlena J.  

 

Jednání rady mikroregionu bylo zahájeno v 17:10 hodin. Jednání zahájila p. Hana Žáková, 

přivítala členy rady mikroregionu HORÁCKO a   konstatovala, že rada je usnášeníschopná. 

Dále seznámila všechny přítomné s programem jednání.  

1. P. H. Žáková seznámila všechny se zprávou o činnosti rady – hlavním bodem jsou 

jednání kolem projektu Regionální optické sítě. Dne 20. 2. 2015 se otevíraly obálky na 

výběr dodavatele stavebního dozoru. Přítomni – p. Budiš, p. Kabelka, p. ing. 

Jelínková. Byla vybrána firma INVEST INGENEERING z Brna. Další výběrové 

řízení musí proběhnout v březnu a to na dodavatele stavby. Do konce března by měl 

být vybrán. Bez výběrového řízení byl osloven p. ing. Dvořák, který bude provádět 

kontrolu bezpečnosti práce na stavbě. Ing. Kratochvíl dopracuje smlouvy s vlastníky 

pozemků na zřízení věcného břemene. Dalším výběrovým řízením bude výběrové 

řízení na provozně technický model a po té na provozovatele.  

        RADA MR HORÁCKO BERE NA VĚDOMÍ ZPRÁVU O ČINNOSTI.  

 

2. P. H. Žáková podala zprávu z jednání se zástupci ČEZ o dotační politice v roce 2015. 

V Dalešicích proběhlo jednání. Mikroregion HORÁCKO  bude muset podat žádost do 

Nadace ČEZ, ale z této Nadace dostaneme finanční prostředky formou daru. Musely 

bychom pak zaplatit darovací daň, která činí 20%. P. H. Žáková bude jednat 

s daňovým poradce p. ing. Bartůškem, jak toto řešit, abychom nemusely daň platit. 

Z Nadace ČEZ by mělo být cca 800.000,-- Kč.  

Návrh možného využití finančního daru: 

 pro 8 – 9 zbývajících obcí budou pořízeny stany, slunečníky, 

 obnova informačních tabulí na cyklotrasách, 

 120 let od narození armádního generála a prezidenta republiky Ludvíka   Svobody, 

 Webkamery na počasí, 

 video z obce, 

 5.000,-- Kč pro obce na akce. 

        RADA MR HORÁCKO BERE NA VĚDOMÍ ZPRÁVU O ČINNOSTI.  

 

3. Příprava valné hromady. Valná hromada bude volební. Bude se konat 28. 3. 2015 ve 

Vladislavi. Začátek v 8:00 hodin. P. H. Žáková rozešle na každou obec přesný 

Program valné hromady. P. H. Žáková požádala p. Havlenu o technické zajištění valné 

hromady – plátno, tiskárnu, prodluží, přenosnou hlasovací urnu.  
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4. Rally Sport Chroustov  podala žádost o příspěvek na svoji činnost. Tato žádost byla 

zamítnuta.  

 

 

 P. H. Žáková poděkovala všem za účast a ukončila radu MR HORÁCKO 

v 18:15  hodin.  

 

 

V Budišově dne 23. 2. 2015 

 

Ověřovatelé :  

 

 

 

……………………………………………  …………………………………… 

 p. ing. Dokulil Ladislav     p. Havlena Jan 

 

 

Zapisovatelka:  

 

 

……………………………………………… 

     Miroslava Hortová 

 

 

 

 


