MIKROREGION KAHAN DSO, Hutní osada 14, Zastávka , 664 84
tel . : + 420 546 429 048 , mob. : + 420 602 126 391
fax : + 420 546 411 041
internet : www.mikroregionkahan.cz , manazer@mikroregionkahan.cz

ZÁPIS
Z JEDNÁNÍ VALNÉHO SHROMÁŽDĚNÍ MIKROREGIONU KAHAN DSO

Datum konání : 09.11.2017
Místo konání : RAPOTICE
Doba jednání : 10.00 – 12.00 hod.
Přítomni :
Vratislav Široký, Ing. Jaroslav Bohanes, Milan Veverka, Milan Dobrovolný, Rostislav Trtilek,
RNDr.Petr Pospíšil, Jan Šon, Ing.Tomáš Kvarda, Jan Pelc, Ing. Jakub Kokolia, Vladimír
Blažejovský, Jan Vyhnalík, Jan Veškrna, Zdeněk Milan, Ing. Jan Studený, Mgr. Jaroslav Světlík,
Ing. František Malý,
Omluveni: Ing. Tomáš Hájek
Na jednání Valného shromáždění bylo přítomno všech 14 zástupců členských obcí. Jednání
Valného shromáždění bylo usnášeníschopné.

Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Zahájení, administrativní záležitosti
Volba ověřovatele zápisu
Rozpočtové opatření č.5
Návrh rozpočtu MR Kahan dso na rok 2018
Závěr revizní komise MR Kahan dso za rok 2017
Inventarizace majetku MR Kahan dso 2017
Informace z MR Kahan dso
Různé
Diskuze
Závěr

1.

Zahájení, administrativní záležitosti, přivítání hostů

Zahájení provedl předseda RNDr. Petr Pospíšil. Konstatoval, že jednání VS MR Kahan dso je
usnášeníschopné a seznámil přítomné s programem jednání. K tomuto návrhu nebyly
připomínky, bylo přistoupeno k hlasování.
VS schvaluje jednomyslně program jednání VS MR Kahan dso na 09.11.2017
H: 14/0/0

2.

Volba ověřovatele zápisu

Ověřovatelem zápisu byl zvolen: starosta obce Lukovany Jan Vyhnalík.
VS schvaluje jednomyslně ověřovatele jednání VS MR Kahan dso na 09.11.2017
H: 14/0/0

3.

Rozpočtové opatření č.5

S Rozpočtovým opatřením č.5 seznámila přítomné starosty Ing. Jana Vaverková. RO č.5 je
přílohou zápisu a bude zveřejněno na stránkách MR Kahan dso.
VS schvaluje jednomyslně RO č.5
H: 14/0/0

4.

Návrh rozpočtu MR Kahan dso na rok 2018

S Návrhem rozpočtu MR Kahan dso na rok 2018 seznámil přítomné starosty předseda MR
kahan dso RNDr. Petr Pospíšil. Zveřejnění bude na Úředních deskách členských obcí od
10.11.2017. Návrh je přílohou zápisu.
VS bere na vědomí

5.

Závěr revizní komise MR Kahan dso za rok 2017

Revizní komise MR Kahan dso provedla revizi hospodaření MR Kahan dso za období 1.1.2017
do 30.09.2017. Kontrola vykonána 09.11.2017.
Komise ve složení :
vedoucí kontrolní skupiny
- Jan Vyhnalík
Členové
- Jan Pelc
- Vladimír Blažejovský
Při kontrole bylo zjištěno:
a) Ke kontrole byly předloženy tyto doklady:
- kniha došlých faktur, kniha vydaných faktur
- hlavní kniha 01 – 09/2017, deníky pokladny a banky
- pokladní a bankovní doklady za měsíce 1/2017 až 09/2017

b) Byla provedena dokladová kontrola skutečného stavu pokladny a kontrola zůstatků na
účtu SB k 30.9.2017, účtu ČNB k 30.9.2017.
zůstatek pokladny:
0.00 Kč
zůstatek banky - SB: 1 314 413.26 Kč
zůstatek banky - ČS:
0.00 Kč – účet zrušen
zůstatek banky-ČNB:
438.87 Kč
c) Namátkově byla zkontrolována přijatá faktura č. 31 ze dne 7.6.2017 od dodavatele
Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s.. na částku 60 753.00 Kč a faktura č.34 ze dne
29.6.2017 od dodavatele Halka Horká na částku 56 909.00 Kč.
Kontrolou bylo zjištěno, že členské příspěvky zaplatily všechny členské obce.
Dle Zák.č.250/2000 Sb.o rozp.pravidlech územních rozpočtů dle §39 odst.5 budou
seznámeny zastupitelstva obcí s výsledkem kontroly.
Závěr:
Při kontrole nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky v hospodaření, veškeré
prostředky byly využity účelně a hospodárně.
VS bere na vědomí

6.

Inventarizace majetku MR Kahan dso 2017

Zahájení činnosti inventurních komisí je od 01.12.2017 a ukončení jejich činnosti je ke dni
13.01.2018. Veškeré inventarizační a zúčtovatelné inventarizační rozdíly musí být proúčtovány
k datu zpracování účetní závěrky. Inventarizační zpráva musí být zpracována do 12.01.2018.
Termín provedení inventur :

k 31.12.2017 viz. Plán inventarizace MR Kahan dso

VS bere na vědomí

7.

Informace z MR Kahan dso

RRA JM jakožto správce FMP pro Jihomoravský kraj pořádal SEMINÁŘ PRO ŽADELE
PROGRAMU INTERREG V-A RAKOUSKO - ČR „FOND MALÝCH PROJEKTŮ“
seminář se uskutečnil v úterý 7. 11. 2017 od 10:00 hodin v zasedací místnosti Regionální
rozvojové agentury, Královopolská 3052/139, Brno. Fond malých projektů (dále FMP)
podporuje malé neinvestiční projekty přeshraniční spolupráce na česko-rakouské hranici.
FMP je připravován pro všechny spolky, svazky, obce, neziskovky, komory, kraje se sídlem
v podporovaném území. Jedná se o prioritní Osu 4 – udržitelnost sítě a institucionální
spolupráce.
Vhodné projekty
-workshopy, přednášky, semináře, konference
-odborné exkurze

-jazykové vzdělávání
-festivaly, výstavy,umělecké dílny
-volnočasové organizace, příhraniční spolupráce
-propagace území
-výměny žáků, studentů, mládeže, pedagogických pracovníků apod.
Je nutné předfinancování, délka projektu je 15 měsíců včetně předložení Závěrečné zprávy,
Podíl spoluúčasti je 85 % a 15%, výše dotace je od 3 000 do 20 000 EU. Min. jeden zahraniční
partner.
Uzávěrka podání žádostí ve II etapě je do 6.12.2017 a III etapy do 23.března 2018.
Program Národní Geopark
Z minulosti, přesně řečeno do roku 2011, kdy náš MR si na základě odborného jednání a
prezentace historie hornictví na území Rosicko oslavanského revíru na Regiontouru v Brně
dohodnula možnost přípravy průzkumu se zástupci MŽP ČR (Dr.Pásková). Tato nás i navštívila
na našem jednání v Babicích , kde jsme diskutovali o možnosti vytvoření tzv. Národního
Geoparku. V tomto období bylo na našem území ČR pouze 6 ks. V současné době je jich na
území ČR zřízeno 9 a z toho jeden je součástí Globální sítě UNESCO. Těchto mimochodem
existuje v 25 zemích světa 78 a v Evropě jsou pouze 4..
Pro ty co při jednání v roce 2011 nebyli bych chtěl přiblížit tématiku geoparku.
Co je geopark
- Území s vědecky významným a osvětově a turisticky využitelným geologickým
dědictvím (např. skalní města, krasová území, archeologická, paleontologická naleziště,
vulkanické a termální jevy, doly a lomy, kaňony řek)
- turisticky přitažlivé (s dalšími zajímavými kulturním a přírodním dědictvím krajiny)
- s angažovanou, zodpovědnou společností (geopark coby projekt udržitelného rozvoje
místní komunity!)
Co přináší geopark?
- zvýšení kvality života místních obyvatel a jejich (i návštěvníků) zájmu o hodnoty neživé
přírody
- strategické spojení péče o hodnoty krajiny s udržitelným rozvojem území
- vhodnou prezentaci a interpretaci těchto hodnot
- posílení role místní komunity v regionálním rozvoji a péči o krajinu
- geoturismus, vzdělávání - certifikace geoprůvodců, zřizování geostezek atd,.
- zachování jedinečnosti krajiny- podpora místní identity
Jaká jsou kriteria geoparku?
- geologicko-turistický potenciál území
- velikost a kompaktnost území
- spolupráce klíčových aktérů
- geoturistická infrastruktura (geostezky,návštěvnický management)
- komunikace, interpretace, propagace a osvěta
- ochrana a výzkum geologického dědictví
- manažerská struktura geoparku
- financování provozu geoparku
Postup k vytvoření geoparku – KDO?
- přípravný tým
- partnerské organizace

-

„fanklub geoparku“/poradní skupina (zástupci obcí a jejich sdružení, profesních a
zájmových organizací, státních úřadů, podnikatelů, ..)
- podpora místní politické reprezentace
- komunikační (medializační) strategie přípravy geoparku (návrh loga)
Postup k vytvoření geoparku – CO?
- návrh hranice, právní formy a jména
- návrh financování provozu geoparku
- zřízení sídla geoparku
- návrh manažerské struktury geoparku
- identifikace geotopů (geodatabáze)
- příprava atlasu atraktivit geoparku
- vypracování geoturistické mapy
- návrh manuálu výkladu
- analýza destinačního managementu
Možné aktivity národního geoparku
- časopis a webová stránka geoparku
- certifikace služeb a produktů geoparku
- informační a rezervační systém
- značení geostezek, školení geoprůvodců
- návštěvnické centrum, mikrogeopark
- spolupráce se vzdělávacími, osvětovými a kulturními, vědeckými a podnikatelskými
institucemi (geoparkové koutky, stáže, akce ..)
- (mezi)národní spolupráce: výměnné pobyty, společné projekty a propagace geoparků
- vědecký (geologický a další) výzkum
Zapojení obyvatel
- senzibilizace obyvatel:
- slavnosti geoparku, týden geoparku, trhy, hry, výstavy, výlety, semináře, konference,
dílny, kulturní akce
- soutěže o nejlepší symboly budoucího národního geoparku (logo geoparku, píseň
geoparku, tanec geoparku, sochu geoparku, báseň geoparku atd. Vítězné produkty slouží
pro identifikaci lidí s jejich geoparkem a pro marketing geoparku …)
Budoucnost geoparků
- vztah lidí k přírodě, ne vyčerpávající informace (emoce, představivost, touha odhalit
tajemství, dojít „sám“ k poznání – nechat prostor pro vlastní iniciativu a úsilí)
- krajina nemá být venkovní laboratoří či učebnou, ale územím v němž lze vnímat skrze
sebe sama přírodu i „odlišnost“ prostoru „mimo civilizaci“, kde se člověk necítí zajištěn
a řízen jako v jeho běžném urbánním prostředí, zažívat a objevovat „ztracené“ vjemy,
city
- Člověk se musí znovu naučit v krajině žít, ne z ní tvořit skanzeny či neobyvatelné
futuristické parky
Náš Mikroregion Kahan dso má zpracovanou studii " Vyhodnocení potenciálu Mikroregionu
Kahan dso pro zřízení Národního geoparku z roku 2011 jejímž zpracovatelem byl Ing. Martin
Šauer, Ph.D.
Na základě dílčích analýz a externích posudků je ve věci potenciálu zájmového území pro
zřízení národního geoparku možné konstatovat:
•
Přestože nejde o turisticky zásadně významné území, vykazuje dobré předpoklady pro
rozvoj příměstského cestovního ruchu. Zřízení geoparku přinese území konkurenční výhodu a

příležitost efektivně oslovovat a uspokojovat potenciální poptávku obyvatel aglomerace města
Brna.
•
Geologický potenciál je hodnocen jako vhodný pro zřízení národního geoparku.
Závěr
Z geologického hlediska je území vybráno velmi vhodně, protože zahrnuje velmi pestré složení
geologických jednotek i horninových druhů. Navíc z montanistického hlediska má tradici v
těžbě jedné z nejvýznamnějších nerostných surovin České republiky – černého uhlí. Na poměrně
malém území lze nalézt typické horninopvé sekvence hlavních jednotek česko-moravského
pomezí: moldanubika, moravika a brněnského masivu. Z důvodu útlumu těžby i jiných
průmyslových aktivit v oblasti s poměrně velkou hustotou zaslidnění, je geoturismus velmi
vhodnou náhradní aktivitou, a pro ten je zřízení geoparku (předpokládáme, že s ambicí stát se
minimálně členem skupiny národních geoparků). Hodnotitel považují geopark Kahan za
smysluplně vymezený, s dobrými přírodními předpoklady pro úspěšné fungování geoparku.
Při jednání s dr. Pásková bylo opakovaně zmiňováno, že máme jako mikroregion všechny
atributy i potenciál ke statutu geoparku, ale slabinou je malá rozloha území.
V roce 2011 to nebylo možné započít realizovat a ani nebyl ze strany okolních území zájem o
tuto aktivitu. Dnes se situace poměrně změnila a snaha o vytvoření nějakého území nazývaného
Geopark je. Tato skutečnosti je také podmíněna tím, že MŽP ČR nechce dále rozšiřovat počet
národních geoparků v ČR. Jejich hranice je konečná na počtu 10 ks. Po jednání, které jsme
vyvolali je ještě možnost podat žádost o stanovisko ke zřízení takové destinace na MŽP. Máme
takovou malou možnost a to z toho důvodu,že na Moravě je jen jeden geopark v MSK a na jižní
Moravě není žádný a ten náš potenciál je velký.
My jsme vyvolali řadu jednání k této problematice , další budou ještě pokračovat a výsledek
Vám předkládám.
- Ten základní je území a to má všechny atributy a potenciál pro vznik Geoparku – viz.analýza
- Snaha o rozšíření území od ostatních subjektů které jsme navštívili zatím je
- Odborníci, kteří by pracovali v realizačním týmu také jsou
- Název , který by charakterizoval celé území a by byl vhodný pro Národní Geopark také je
připraven ( Boskovická brázda)
- Vzhledem k rozloze by bylo dobré, aby hlavním partnerem pro MŽP ČR byl subjekt, který
kopíruje svým působením na celém území budoucího Geoparku také je předjednán (MAS BB).
Nejedná se pouze o působení na území, ale v budoucnosti také o získání dotací na realizaci.
- Významným partnerem pro Geopark by byla i nově vznikající destinace Brna o okolí, která by
významně pomohla prezentovat dané území.
Projekty MR Kahan dso 2017 – všechny rozpracované projekty jsou průběžně plněny a budou
do konce roku 2017 řádně vypořádány.
Lukáš Volánek požádal starosty členských obcí MR Kahan dso o aktualizaci informativních
brožur obcí a aktualizaci termínů regionálních akcí do kalendáře akcí pro rok 2018.
Informační brožura
Informace o MP Rosice přednesl starosta města Rosice Mgr. Jaroslav Světlík.
V současné době je stav MP Rosice 9 strážníků a jsou vypsány podmínky pro nábor nových
strážníků. Dále jsou průběžně rozesílány schválené zastupitelstvem města Rosice Veřejnoprávní
smlouvy na jednotlivé obce, které se do systému MP Rosice zapojí . Zatím probíhá velmi dobrá
součinnost mezi Rosicemi a Zbýšovem. Bude provedena úprava informovanosti pro obyvatele

na webu města Rosice a budou zveřejněna telefonní čísla, e-mailové adresy a čísla na tísňové
volání. Pro odchyt psů bude do konce roku 2017 nakoupeny speciální kontejnery (kotce) a
automobil.
Zimní stopa – pro projekt „Zímní stopa 2018 “ je zapotřebí zjistit možnosti nákupu zařízení
pro tvoření běžecké stopy a podmínky za jakých je možné toto zařízení provozovat. Úkolem byli
pověřeni PM MR Kahan dso a zástupce obce Neslovice.

8.

Různé

- Prohlášení o střetu zájmů - MR Kahan dso se připojuje k prohlášení zástupců obcí a
dobrovolných svazků obcí k zákonu č.159/2006 Sb.o střetu zájmů, ve znění zákona č.14/2017
Sb. ze dne 26.10.2017, iniciovanému Dobrovolným svazkem obcí Mikroregion SeveroLanškrounsko.Prohlášení je přílohou zápisu
VS schvaluje jednomyslně připojení k prohlášení Mikroregionu Severo-Lanškrounsko
H: 14/0/0
- Audit hospodaření MR Kahan dso - proběhne 21.11.2017
- Faktury – předání

9.

Diskuze

- pan Horký projednával možnosti zpracování malých kalendáříků na rok 2018 , nákup dalších
flash disků pro obce a plán TV Zpravodajství na měsíce listopad a prosinec 2017.
10. Závěr

Příští zasedání VS MR Kahan dso bude v Zakřanech dne 07.12.2017 – proběhne natáčení
novoroční zdravice.
Správnost ověřil :
09.11.2017 Rapotice
RNDr. Petr Pospíšil – předseda MR Kahan dso

