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.

