MIKROREGION VELKOMEZIŘÍČSKO - BÍTEŠSKO
________________________________________________________________________________________________________________

Zápis ze zasedání
Rady Mikroregionu Velkomeziříčsko-Bítešsko
Datum, doba konání:
Místo:

15. 9. 2020 od 14:00 hod.
JUPITER club, kancelář MOST Vysočiny, o.p.s.

Program:
1. Zahájení
2. Informace o SCLLD (Strategie komunitně vedeného rozvoje území) MAS MOST
Vysočiny pro další období, zaměření jednotlivých opatření
3. Plán aktivit Mikroregionu pro další období
4. Diskuze
5. Závěr

Ad. 1.
Předseda Michal Drápela se ujal slova a všechny přítomné přivítal. Poté přistoupil k programu
jednání. Slovo předal JUDr. Kutnerové.
Ad. 2.
JUDr. Kutnerová se v minulém týdnu zúčastnila Krajského setkání MAS, kde se jednalo
o dalším strategickém období. Přítomným stručně přiblížila záměry dalšího období.
V Operačním programu IROP i nadále bude OP Bezpečná doprava, Hasiči, nově Regenerace
veřejných prostranství, Modernizace MŠ a ZŠ, Kulturní památky, vzdělávací OP Jan Amos
Komenský a Kulturní dědictví a cestovní ruch.
Je pravděpodobné, že v dalším období se změní i podíly vlastního financování. Předběžná výše
dotačních prostředků se pohybuje kolem 80%. Stejně tak se bude měnit i o výše vlastního podílu
MAS. Národní síť předpokládá zvýšení z 5% na 10-15%.
Ke zpracování nového Strategického plánu na období 2021+ bude nutné uspořádat Komunitní
projednání za účelem zjištění potřeb v území. Pro tuto analýzu zaměstnanci MAS vytvoří
dotazník, který s pomocí Mikroregionu rozšíří do území. Výsledky analýzy budou vstupními
daty pro zpracování nové Strategie.
Ad. 3.
Předseda informoval přítomné členy Rady, že komunikoval s Ing. Čáslavským, který pro MR
zaštiťuje žádost na OPŽP pro pořízení kompostérů. Žádost je ve stavu podána a nyní se čeká
na její hodnocení Řídícím orgánem v Praze. Rada MR i nadále předpokládá, že po obdržení
Rozhodnutí o dotaci, bude jednat o sjednání úvěru pro pořízení kompostérů.
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Ad. 4.
Pan Servít, starosta městyse Měřín, se dotázal, zda by Mikroregion věnoval cyklomapy pro
celorepublikový sraz cyklistů v roce 2021, který se uskuteční v Měříně. Jednalo by se
cca o 4000 ks těchto map. Rada tento dar odsouhlasila hlasováním přítomných členů Rady.
Hlasování:

pro: 6

proti: 0

zdržel se: 0

Dalším bodem diskuze bylo určení termínů příštího setkání Rady a uspořádání podzimní Valné
hromady. Příští setkání Rady se bude konat 6. 10. 2020. JUDr. Kutnerová společně s účetní MR
zpracují rozpočet na rok 2021 a předloží ho na zasedání Rady. Zasedání Valné hromady se bude
konat 5. 11. 2020 v 15 hod. a předcházet mu zasedání Rady MR ve 14 hod. JUDr. Kutnerová
navrhla Radě pozvání pana Dočekala, který pro MR nakupuje energie na burze, Rada s tímto
návrhem souhlasila.
Předseda dále navrhl uspořádání semináře pro starosty, zaměřeného např. na stavební
problematiku, popř. jiné téma, které by pro starosty bylo přínosné.
Ad. 5
Předseda poděkoval členům za účast a připomínky k diskuzi a zasedání ukončil.
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USNESENÍ
ze zasedání Rady MR VMB, které se konalo dne 15. 9. 2020

Rada MR VMB schvaluje:
-

Darování cyklomap pro městys Měřín

Rada MR VMB ukládá:
M. Bližňákové:
-

Zpracovat předběžnou podobu dotazníku pro komunitní projednání
termín: do 29. 10. 2020

D. Kutnerové:
- s účetní MR zpracovat rozpočet pro rok 2021
termín: do 2. 10. 2020
- pozvat pana Dočekala na zasedání Valné hromady MR 5. 11. 2020
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