Zápis
ze zasedání zástupců Sdružení právnických osob Brána Vysočiny
ze dne 9. února 2006 v 17 00 v Čížkově
Přítomni – viz prezenční listina
Program:

1) Úvodní slovo předsedy p. Brože
2) Vstup do sdružení Via rustica
3) Přestupkové komise
4) Propagační materiály
5) Různé

1) V úvodní části přivítal předseda p. Brož všechny přítomné a informoval, že se jedná o
informativní schůzku, bez účasti všech členů – bude se jednat zejména o práci
obecních úřadů, nebyla pozvána zemědělská družstva.
Zápisem pověřena pí. Zadražilová.
2) Vstup do sdružení Via rustica - přestože jsme toto neodhlasovali na naší valné
schůzi, přesto se zástupci obcí nakonec dohodli na tom, že pro Mikroregion by bylo
výhledově výhodné vstoupit do místní akční skupiny Via rustica, která sdružuje
mikroregiony na Pelhřimovsku. Budeme tak blíže dotacím z evropských zdrojů a snad
se podaří navázat i bližší spolupráci s ostatními obcemi. Bylo domluveno, že vstupní
poplatek 20,- Kč na občana v obci do MAS bude uhrazen jednorázově z prostředků
našeho mikroregionu. Vyzýváme tímto zástupce jednotlivých členů sdružení, aby
kontaktovali podnikatele a neziskové organizace ve svých obcích, aby se do sdružení
také zapojili a pomohli tvořit rozvojovou strategii regionu. Také je potřeba, abychom
se rozmysleli, kdo by se chtěl zapojit do práce v jednotlivých skupinách na témata:
- Ochrana a tvorba životního prostředí
- Drobné podnikání, služby
- Podpora občanských iniciativ, kultura, tradice
- Vzdělávání, osvěta, informace
První schůzka se koná již 23.2. od 16.00 na OÚ Obrataň!
3) Předseda sdružení p. Brož se informoval u přítomných zástupců obcí, kdo se rozhodl
založit vlastní přestupkovou komisi. Jedná se o obce Božejov, Nová Cerkev a
Lískovice. P. Brož vyzval, aby všichni nahlásili Dr. Dlouhému členy komisí, které
ustanovila jednotlivá zastupitelstva ve svých usneseních.
4) P. Brož znovu připomněl všem zástupcům, aby obratem dodali fotografie a povídání
do připravovaného propagačního materiálu. Prozatím dodal pouze Ústrasín
(chválíme).
Různé:
- p. Brož informoval poznatky ze zastupitelstva kraje ohledně elektronických podatelen
- bylo poukázáno na možnost využít Sdružení obcí Vysočiny vzhledem dostupnosti
informací z regionální agentury ohledně dotací.
- Nutnost pasportu místních komunikací a pasportu dopravního značení
Zapsala Eva Zadražilová

Různé:
- Zástupci mikroregionu se shodli na tom, že požádají Kraj Vysočina pro příští rok o
udržování silnice mezi Prosečí – Obořiště a Ústrašínem.
- P. Brož upozornil zástupce obcí, aby nezapomněli požádat o dotaci z POV – obnovy
venkova do konce ledna 2006. Každý, kdo požádá, má jistou částku 104 tisíc. Kč.
Zápis sepsala Eva Zadražilová, OÚ Moraveč dne 9.2.2006.

