Zápis
ze zasedání zástupců Sdružení právnických osob Brána Vysočiny
ze dne 23.11.2004 v 17 00 v Nové Cerekvi
Přítomni – viz prezenční listina
Program:

1) Úvodní slovo předsedy p. Brože
2) Seznámení s možností zavedení vysokorychlostního internetu do obcí
3) Schválení účetní uzávěrky za rok 2003
4) Schválení členských příspěvků pro rok 2004 v navržené výši
5) Shlédnutí filmu o mikroregionu Brána Vysočiny – připomínky
6) Jednání o projektu na výstavbu cyklostezek v mikroregionu

1) V úvodní části přivítal předseda p. Brož všechny přítomné a vyzval je k zápisu do
presenční listiny. Podle ní bylo přítomno 8 hlasovných členů. Zápisem pověřena pí.
Zadražilová.
2) Pan Aleš Novák – jako kontaktní osoba firmy Optimal Group s.r.o. nabídl našemu
mikroregionu možnost zavedení bezdrátového vysokorychlostního internetu do obcí
s tím, že projektovou dokumentaci zařídí uvedená firma zdarma též zažádá o grand
z prostředků strukturálních fondů EU. Po té by náš podíl na celé akci byl 15%.
Zástupci mikroregionu schválili vypracování uvedeného projektového záměru a
ustanovili jako kontaktní osobu pro uvedenou akci při jednání s firmou Optimal Group
s.r.o. paní Adrianu Kotovou – místostarostku z Nové Cerekve. Té bude také potřeba
nahlásit, zda obce budou zároveň se zavedením nového bezdrátového systému
uvažovat také o výměně veřejného rozhlasu a jakou novou techniku v souvislosti
s touto akcí hodlají pořídit.
Žádáme všechny členy, aby tuto skutečnost projednali ve svých zastupitelstev
v co možná nejkratším termínu a následně poskytly seznam svých požadavků
paní Kotové! Zkušenosti z evropských grantů z letošního roku hovoří o naší účasti
15%. Pokud nám bude ale všechno trvat moc dlouho, může se nám o 85% dotaci
jenom zdát. Je zapotřebí co nejrychleji rozšířit mezi občany dotazník a zpracovat
z něho závěry pro celou obec. Členové, kteří nebyli na schůzi mají informaci
z přiloženého letáku nebo se budou informovat u některého člena sdružení!
3) Účetní pí. Zadražilová seznámila členy Sdružení s hospodařením za minulý rok a sbor
zástupců vzal její zprávu na vědomí. Zprávu o hospodaření ověřili členové revizní
komise.
4) Byly schválené nové členské příspěvky – viz příloha – s tím, že členské příspěvky
nadále nebudou platit zemědělská družstva, ale zůstanou nadále členy sdružení.
5) Zástupci sdružení shlédli film o mikroregionu a až na drobné připomínky (Moraveč a
Božejov) se velmi líbil. Připomínky budou do týdne odstraněny a po té bude film na
CD a kazetách nabídnut jednotlivým členům k odběru.

6) Seznámení s plánovanou výstavbou cyklostezek k propojení našeho mikroregionu
provedl starosta p. Brož – dle mapy bychom mohli snadno propojit naše obce
cykloturistickou trasou. Bylo navrženo, aby předseda vešel v jednání s případným
projektantem.
Pí Zadražilová upozornila na novou cyklostezku – Vyznání a řemesela, která se buduje
přes náš region z Kamenice - Johanku – Jalový Vrch – Moraveč – Novou Cerekev –
Křemešník.
Různé – pí Zadražilová upozornila na grand z Fondu Vysočiny nazvaný Krajina Vysočiny
2004, kde je možno žádat na zpracování projektové dokumentace na výstavbu
protierozních mezí, zatravňovacích pásů, větrolamů obnovu alejí, obnovu
historických parků, úpravu vodních toků a protipovodňových opatření. Možná by
nebylo na škodu domluvit se a požádat za celý mikroregion – musí se stavět na
pozemcích obcí! Ani zde není času na zbyt – musí se podat do 3.1.2005!

Zápis sepsala Eva Zadražilová, OÚ Moraveč dne 1.12.2004.

