Zápis
ze zasedání zástupců Sdružení právnických osob Brána Vysočiny
ze dne 6.9.2000 v 17 00 v Nové Cerekvi
Přítomni – viz prezenční listina
Program:

1) Úvodní slovo předsedy p. Blažka
2) Seznámení s financemi Sdružení
3) Diskuse o zadání Studie mikroregionu
4) Diskuse o nákupu zametacího stroje

1) V úvodní části přivítal předseda p. Blažek všechny přítomné a vyzval je k zápisu do
presenční listiny. Podle ní bylo přítomno 13 hlasovných členů. Zápisem pověřena pí.
Zadražilová.
2) Účetní pí. Zadražilová obeznámila členy Sdružení s přislíbenou dotací z programu
Obnovy venkova na účet OÚ Moraveč na vypracování Studie mikroregionu ve výši
200.000,- Kč. Sdružení z vlastních prostředků doplatí částku 85.000,- Kč.
3) Z diskuse o zadání Studie mikroreginu vyplynula potřeba projektanta, který sdružené
obce dobře zná. Na závěr diskuse bylo odsouhlaseno, že projektovou dokumentací
bude pověřena firma Ing. Jaromír Čašek – 3e projektování, Pražská 200, Pelhřimov,
který ke zpracování projektu požádá o spolupráci potřebné odborníky – zejména pro
místní architekturu, zemědělskou otázku a pro zpracování studie dle potřeb
SAPARDU.
4) Nákup zametacího stroje z Agrostroje Pelhřimov pro potřeby Sdružení byl již v
diskusi zamítnut a dál se o něm nehlasovalo.

Příští schůze zástupců Sdružení Brána Vysočiny se uskuteční

dne 3. 10. 2000 na OÚ Nová Cerekev za účasti projektantů:
- ing. Čaška, architekta Bořivoje Strádala a ing. Petra Hienla.
Na programu bude určení priorit při zpracování Studie našeho mikroregionu. Všichni členové
sboru zástupců by měli promyslet hlavní priority rozvoje své obce nebo družstva.

Zápis sepsala Eva Zadražilová, OÚ Moraveč dne 18.9.2000.

Zápis
ze zasedání zástupců Sdružení právnických osob Brána Vysočiny
ze dne 7.8.2003 v 18 00 v Nové Cerekvi
Přítomni – viz prezenční listina
Program:

1) Úvodní slovo předsedy p. Blažka
2) Informace p. Matějíčka o možnosti natočení reklamního filmu o obcích
3) Volba nových představitelů sdružení
4) Diskuse o www. stránkách obcí

1) V úvodní části přivítal předseda p. Blažek všechny přítomné a vyzval je k podpisu do
presenční listiny. Podle ní bylo přítomno 11 hlasovných členů. Zápisem pověřena pí.
Zadražilová.
2) Pan Matějíček (soukromý filmař) seznámil přítomné se svou nabídkou natočení filmu
o jednotlivých zástupcích mikroregionu, který by byl určen jak pro vlastní potřebu,
tak pro jejich prezentaci, případně jako nabídka pro regionální televizi. Zástupcům
sdružení byla nabídnuta i velmi zajímavá cena za film – cca 6 tisíc Kč za půlhodinový
film a sestřih za celý mikroregion zdarma. Zástupci členských obcí se dohodli využít
na tuto prezentaci dotaci z Fondu Vysočiny našeho kraje. Vypracováním žádosti o
dotaci byl pověřen předseda Blažek s paní Zadražilovou.
3) Volba nového vedení nemohla být uskutečněna, protože výpis z usnesení nových
zastupitelstev o svých nově zvolených zástupcích ve sdružení nedodala dosud obec
Nová Cerekev a Moraveč. Tito doloží usnesení na příštím zasedání, kdy bude zároveň
provedena nová volba představitelů sdružení.
4) Bylo diskutováno o pořízení webových stránek zástupců mikroregionu a dohodnuto
toto: každá obec si sama za sebe podá žádost o dotaci na Kraj Vysočina. Realizace
bude ponechána na jednotlivých obcích – pokud se nepodaří objevit jednoznačně
výhodnou nabídku pro všechny, která zahrne i www stránky mikroregionu.
Dále bylo konstatováno, že účetní rozpočítá opět pravidelný roční vklad zástupců regionu
na společný účet – jako v minulých letech podle počtu občanů v jednotlivých obcích a podle
klíče stanoveného ve výši ¼ průměrné platby pro zemědělská družstva. Statistický počet
občanů v obcích dodá účetní pan starosta Zeman z Ústrašína.
Příští schůze zástupců Sdružení Brána Vysočiny se uskuteční

dne 16. 10. 2003 na OÚ Nová Cerekev v 18.00.

Zápis sepsala Eva Zadražilová, OÚ Moraveč dne 16.9.2003.

Zápis
ze zasedání zástupců Sdružení právnických osob Brána Vysočiny
ze dne 16.10.2003 v 18 00 v Nové Cerekvi
Přítomni – viz prezenční listina
Program:

1) Úvodní slovo předsedy p. Blažka
2) Informace o webových stránkách pro obce
3) Informace p. Matějíčka o natáčení reklamního filmu o mikroregionu
3) Volba nových představitelů sdružení

1) V úvodní části přivítal předseda p. Blažek všechny přítomné a vyzval je k podpisu do
presenční listiny. Podle ní bylo přítomno 9 hlasovných členů. Zápisem pověřena pí.
Zadražilová.
2) Schůze zástupců mikroregionu Brána Vysočiny se zúčastnila sl Dagmar Bláhová –
zástupce firmy Česká vydavatelská pro internet z Jihlavy. Dotaci na pořízení
internetových stránek z krajského Fondu Vysočiny obdržely všechny tři obce, které o
dotaci požádaly – Božejov, Moraveč a Nová Cerekev. Tyto obce budou jednat
s firmou Česká vydavatelská, aby v rámci práce na tvorbě internetových stránkách
pro jednotlivé obce zpracovala tato firma jednoduché internetové stránky i pro
mikroregion.
3) Jednání zástupců se zúčastnil i pan Matějíček – tvůrce informačního filmu o
jednotlivých členech sdružení. Seznámil přítomné se stavem prací na pořízení snímků
pro jednotlivé členy sdružení. Sdružení požádalo na tuto akci o dotaci z Fondu
Vysočiny, kterou neobdrželo. Práce na filmu budou přesto dokončené v původně
domluveném termínu. Pan Matejíček nyní předá sestřih natočeného materiálu
jednotlivým subjektům a tyto se dále postarají o komentář k natočenému materiálu, a
to nejprve k filmu z mikroregionu a postupně pro jednotlivé obce a družstva. Kde bude
potřeba, dotočí pan Matějíček další konkrétní záběry.
4) Vzhledem k proběhnuvším volbám nových zastupitelstev v obcích, které proběhly
v listopadu roku 2002 oznámily nové členy sboru zástupců tyto obce:
Nová Cerekev – p. Milan Blažek jako starosta a paní Adriana Kottová jako
místostarostka obce.
Leskovice – p. Daniel Trefil jako místostarosta a p. František Brada jako člen
zastupitelstva.
Ústrašín - p. Milan Zeman jako starosta a p. Josef Drahný jako místostarosta.
Obce rozhodnutí zastupitelstev doložily výpisy z usnesení zasedání zastupitelstev ve
svých obcích.

Dále byla uskutečněna volba nového vedení pro další dvouleté období.
Volba předsedy – navržen p. Ladislav Brož – 8 hlasů pro 1 se zdržel – platná volba.
Volba prvního místopředsedy - navržen p. Milan Blažek – 8 hlasů pro 1 se zdržel –
platná volba.
Volba druhého místopředsedy - navržen p. Milan Zeman – 8 hlasů pro 1 se zdržel
– platná volba.
První člen a zároveň předseda revizní komise - navržen p. Stanislav Mikeš – 9
hlasů pro – platná volba.
Druhý člen revizní komise - navržen p. Josef Kubiska – 9 hlasů pro – platná volba.
Třetí člen revizní komise - navržen p. Martin Novák – 8 hlasů pro 1 se zdržel –
platná volba.
Příští schůze zástupců Sdružení Brána Vysočiny se uskuteční podle potřeby v roce 2004.
Svolá ji nový předseda sdružení p. Ladislav Brož.

Zápis sepsala Eva Zadražilová, OÚ Moraveč dne 20.10.2003.

