Zápis
ze zasedání zástupců Sdružení právnických osob Brána Vysočiny
ze dne 20.9.2005 v 18 00 v Čížkově
Přítomni – viz prezenční listina – Brož, Zeman, Kottová, Blažek, Mikeš, Houšková,
Zadražilová
Program:

1) Úvodní slovo předsedy p. Brože
2) Kontrola účetních dokladů
3) Internetové stránky Mikroregionu
4) Přestupková komise
5) Elektronická podatelna a úřední deska
6) Knížka o Vysočině
7) Propagační materiály
8) Formuláře na www stránkách
9) Logo mikroregionu

1) V úvodní části přivítal předseda p. Brož všechny přítomné a vyzval je k zápisu do
presenční listiny. Podle ní bylo přítomno 7 hlasovných členů – schůzka je tudíž jenom
informativní. Zápisem pověřena pí. Zadražilová.
2) Účetní Eva Zadražilová seznámila přítomné se stavem účetnictví. Pohledávku
členských poplatků za rok 2004 doplatí obce Leskovice a Střítež. Pí zadražilová
rozpošle spolu se zápisem soupis plateb pro rok 2005 – jako každoročně podle
obyvatel – dle statistiky.
3) Internetové stránky Mikroregionu slíbila zařídit s jihlavskou internetovou firmou pí.
Zadražilová. Vše vázne na fotografiích, které nemůže najít a musí je obstarat znovu.
Zástupci se dohodli na tom, že upoutávková stránka bude jenom jedna s odkazem na
vlstní stránky a kontakty jednotlivých členů mikroregionu. Paní Zadražilová zařídí
do konce roku 2005.
4) P. Brož seznámil přítomné s jednáním s Dr. Dlouhým ohledně zastupování všech obcí
mikroregionu při přestupkových řízeních. Obce by tak měli nad řízením kontrolu a
bylo by to zřejmě pro ně i finančně zajímavější. Zařídí p. Brož do konce roku 2005.
5) Každá obec má povinnost od 1.1.2006 mít vlastní úřední desku na www stránkách a
vlastní elektronickou podatelnu. Pí. Zadražilová iformovala o tom, že jí podatelnu
zřídilo za cca 1.500,- KEO – stačí pro potřeby obecního úřadu. Mají i dražší a lepší
verzi. Každý si to musí zařídit sám podle vlastních možností.
6) P. Brož přítomné informoval o připravované publikaci o Vysočině. Jedna stránka stojí
5000,- Kč. Bylo odsouhlaseno pořízení jedné reprezentační stránky pro celý
mikroregion – z prostředků mikroregionu. Zda si jednotlivé obce zadají vlastní stránky
je na nich. Každá obec dodá obratem paní Zadražilové krátkou upoutávku na
svou obec včetně fotografie.

7) Všichni zástupci se shodli na potřebě vytvoření vlastního propagačního materiálu pro
mikroregion. Byl domluven malý dlouhý formát o 8 stránkách – pro každou obec
jedna + titulní stránka + mapka. Všechny obce dodají obratem informace o obci +
fotku k rukám p. Brože. Ten zařídí další.
8) P. Brož informoval o potřebě nainstalování formulářů na vlastních stránkách
jednotlivých obcí. Každý si je stáhne na městských nebo krajských stránkách.
9) Vyvstala potřeba pořízení loga mikroregionu – na www stránky nebo na informační
leták. Pí Kottová nabídla možnost oslovit lidovou školu uměleckou v Pelhřimově. Za
vybrané logo bude mikroregionem autorovi nebo škole (podle dohody) vyplacena
odměna ve výši 1.000,- Kč. Zařídí Adriana Kottová.
Různé:
- za obec Ústrašín nastoupil nový zástupce za p. Drahného – p. Miroslav Vacek
- za obec Střítež nastoupila jako nový zástupce obce pí. Stanislava Houčková
- obě obce doloží výpis z usnesení zastupitelstva o zvolení zástupce mikroregionu
Zápis sepsala Eva Zadražilová, OÚ Moraveč dne 20.10.2005.

