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Pozvánka na zasedání 

Rady Mikroregionu Velkomeziříčsko-Bítešsko 
 
Datum, doba konání:  5. 4. 2022 od 11:00 hod. 

Místo: JUPITER club, kancelář MOST Vysočiny, o.p.s. 

 
Program:  

  
1. Zahájení 

2. Odpady a jejich třídění na obci 

3. Regionální hra 

4. Reklamace štěpkovače 

5. Diskuze 

6. Závěr  

 

 

 

 

 

Michal Drápela 

Předseda MR VMB 
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Zápis ze zasedání 

Rady Mikroregionu Velkomeziříčsko-Bítešsko 
 
Datum, doba konání:  5. 4. 2022 od 11:00 hod. 

Místo: JUPITER club, kancelář MOST Vysočiny, o.p.s. 

 
Program:  

  
1. Zahájení 

2. Odpady a jejich třídění na obci 

3. Regionální hra 

4. Reklamace štěpkovače 

5. Diskuze 

6. Závěr  

 

Ad. 1.  

Předseda Michal Drápela přítomné přivítal a poté přistoupil k programu jednání.  

 

Ad. 2. 

Předseda obdržel od firmy Elkoplast (dodavatel kompostérů pro MR) nabídku aktuálních 

dotačních příležitostí v oblasti kompostování a třídění odpadů. V rámci diskuze skupiny se 

členové Rady shodují, že by ve svých obcích uvítali příležitost zřízení sběrného místa pro 

tříděný odpad. Takový projekt bohužel v nabídce podporovaných aktivit není. Další nabídku 

dotačních příležitostí zaslal Ing. Čáslavský (administrátor projektu Kompostéry) týkající se 

projektů zadržování vody v krajině. 

Skupina dále mezi sebou sdílela informace o frekvenci svozu odpadů ve svých obcích, 

poplatcích za odvoz, správné třídění, využívání obecních nádob na tříděný odpad aj.  

 

Ad. 3. 

Již v únoru kontaktoval zprostředkovaně obce MR přes MOST Vysočiny a také přes předsedu 

MR pan Petr Liška s dotazem, zda by se obce chtěly připojit k projektu Regionální hra – jedná 

se o vytvoření deskové hry, kdy každá zapojená obec zpracuje kvízovou kartu se 3 otázkami 

týkající se dané obce. Účelem je hráče hravou formou seznámit s obcemi daného regionu 

a základními informacemi o těchto obcích.  

V současné době se zapojením do hry souhlasilo cca 25 obcí z území mikroregionu, s dalšími 

se doposud komunikuje. Hra by měla být dokončena na podzim 2022. 
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Ad. 4. 

Předseda jedná s firmou AT BRYSS, která byla dodavatelem štěpkovačů pro 6 obcí 

mikroregionu, o případné reklamaci přístrojů. Závadu vykazuje štěpkovač v Křižanově – stroj 

plně neplní svoji funkci. Pan Drápela obešle i ostatní obce s dotazem, zda i jejich štěpkovač 

nevykazuje známky jakékoli závady.  

 

Ad. 5. 

V rámci diskuze si členové Rady opět stěžovali na přístup místního stavebního úřadu a na 

termín schvalování územního plánu, popř. jeho změn. Jediné východisko bude pravděpodobně 

přes létajícího pořizovatele.  

 

Ad. 6. 

Vzhledem k obsahu jednání, nebylo přijato žádné usnesení. Předseda stanovil příští termín 

setkání na 3.5.2022 v 11 hod., poděkoval všem členům Rady za účast a zasedání ukončil.  

 

 

 

 

 

Michal Drápela        Ing. Pavel Janoušek 

Předseda MR VMB        ověřovatel zápisu 
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