
Zápis z valné hromady Mikroregionu Kuřimka 
ze dne 13.3.2012 

 
 
 

Místo konání:  obecní úřad Moravské Knínice, 9.00-11.15 
Přítomni:         viz. prezenční listina  
 
Program: 
 

 
1) Schválení programu 
2) Volba zapisovatele a ověřovatele 
3) Kontrola usnesení 
4) Informace k průběhu Regiontour, zhodnocení akce. 
5) Informace o informačním kiosku v Kuřimi, chod webových stránek  
    mikroregionu 
6) Projekt cyklostezky Kuřim-Veverská Bítýška 
7) Schválení rozpočtu 2012 
8) Schválení bezplatného převodu majetku obci Chudčice z akce PRV-JMK „Fotbal 
to je hra“ 
9) Místní akční skupina – založení 
10) Stanovení zodpovědného politika MA21,  koordinátora MA21  a neformální 
skupiny MA 21 
11) Vyúčtování činnosti tajemníka mikroregionu 
12) Diskuse 
 
 

 
 
1) Schválení programu  
 
Tajemnice přečetla program jednání valné hromady mikroregionu. 
 

Usnesení 1/1 /12: VH MK schvaluje program jednání.         
 
                                                                           Hlasování 5 – 0 – 0 
 

2) Volba zapisovatele a ověřovatele 
 
Zapisovatelem byla navržena J. Švédová, ověřovatelem F. Kšica. 
 

Usnesení 1/2/12: VH MK schvaluje zapisovatele a ověřovatele zápisu dle návrhu. 
  
                                                                                                  Hlasování 5 – 0 - 0 
 

 
 
 
 
 



 
3) Kontrola usnesení 
 
Přítomným byla předložena usnesení z valných hromad minulých zasedání. 
Usnesení z minulých valných hromad mikroregionu Kuřimka jsou plněny. 
 

Usnesení 1/3/12: VH MK bere na vědomí kontrolu usnesení. 
                                                                          

 
4) Informace k průběhu Regiontour, zhodnocení akce. 

 
Tajemnice regionu podala informace o průběhu Regiontour 2012 a jeho financování. Pokud by 

měl mikroregion dále zájem účastnit se Regiontour bylo by dobré připravit na další roky tyto 

podklady, které byly nejvíce od návštěvníků žádány: připravit seznam akcí pořádaných Kuřimí i 

za jednotlivé obce za celý rok (tyto akce je možné propagovat na našem webu 

www.kurimsko.eu). 

- nabídnout případně na pozvánky na např. vaše slavnosti vína nějako slevu na konkrétní produkt 

(např. Wellness či vinotéka) lidi by to mohlo zajímat 

- na letáčcích a pasech by vypadala dobře mapa s vyznačenou cestou (případně dodělat zvlášť), 

na mapy se mě lidé hodně ptali a na našem letáku je mapka jen orientační 

- další žádaný produkt byly pohlednice 

- výborná reklama byla čokoláda Fikar, bylo by dobré spolupráci udržet a zjistit zda by bylo i pro 

Fikar zajímavé účastnit se takových akcí 

- spolupracovat s organizátory akcí v regionu a získat od nich termíny, případně další podklady a 

pravidelně zveřejňovat 

 
Usnesení 1/4/12: VH MK bere na vědomí průběh Regiontour. 
  

 
5) Informace o informačním kiosku v Kuřimi, chod webových stránek  
    Mikroregionu 
 
Web mikroregionu je pravidelně aktualizován dle zasílání podnětů od obcí. 
Nejaktivnější obcí jsou Moravské Knínice. Je nutné rozhodnout kolik času a financí 
bude  mikroregion chtít investovat do chodu webu, bylo by dobré zapojit pana Brabce 
z Kuřimi a zpřístupnit mu web, aby zde umístil i pravidelné kulturní akce probíhající 
v kulturním středisku v Kuřimi. Informační kiosek je v chodu a stará se o něj pan 
Tritílek – informatik Kuřim. 
 
 
 

Usnesení 1/5/12: VH MK bere na vědomí informace o kiosku Kuřim, webových 
stránkách. 
 

 
 

http://www.kurimsko.eu/


6) Projekt cyklostezky Kuřim-Veverská Bítýška 
 
U projektu je nutné oslovit ing. Kutína, nechat zaslat nabídku pro mikoregion na 
etapu Moravské Knínice, která je jediná připravena (pozemky). Za mikroregion by 
s ing. Kutínem jednal starosta F. Kšica. Do příští schůze mikroregionu bude Ing. 
Kutín osloven a valné hromadě budou předány jeho požadavky a porovnány s již 
uzavřenou smlouvou z výběrového řízení. 
 

Usnesení 1/6/12: VH MK bere na vědomí informace o projektu cyklostezky. 

 
 
7) Schválení rozpočtu 2012 
 
Vyvěšení návrhu rozpočtu na rok 2012 byly tajemnici předány obcemi Chudčice, 
Moravské Knínice a Veverská Bítýška. 
Schvalování rozpočtu proběhne na nejbližší valné hromadě mikroregionu. Zástupci 
obcí nemají k rozpočtu námitky. 
 
 

Usnesení 1/7/12: VH MK bere na vědomí návrh rozpočtu 2012. 

 
 
 
8) Schválení bezplatného převodu majetku obci Chudčice z akce PRV-JMK „Fotbal 
to je hra“ 
 
Valná hromada mikroregionu schvaluje bezúplatný převod majetku za akce PRV-
JMK „Fotbal to je hra“ obci Chudčice – viz. příloha smlouva o bezúplatném převodu. 
 
 

Usnesení 1/8/12: VH MK schvaluje převod majetku z akce „Fotbal to je hra“ do 
majetku obce Chudčice. 
  
                                                                                                  Hlasování 5 – 0 - 0 
 

 
9) Místní akční skupina – založení 
 
Tajemnice mikroregionu byla pověřena získáním informací o založení MAS (dále jen 
Místní akční skupiny) a pravidelné informování  zástupců mikroregionu o možnostech 
fungování MAS: 
 

Usnesení 1/9/12: VH MK pověřuje tajemnici mikroregionu shromážděním informací 
o MAS a předání těchto informací VH MK. 
  
                                                                                                  Hlasování 5 – 0 - 0 

 
 
 
 



10) Stanovení zodpovědného politika MA21,  koordinátora MA21  a neformální 
skupiny MA 21 
 
Tajemnice mikroregionu byla pověřena oživením již založených Místní agendy 21. Po 
volbách nového výboru VH mikroregionu Kuřimka byl zvolen zodpovědný politik pro 
MA21 – ing. Oldřich Štarha. 
Koordinátorem MA21 byla navržena Bc. Jana Švédová – tajemnice mikroregionu, 
Členy neformální skupiny MA 21 jsou zástupci mikroregionu – Vladimír Kalus, Josef 
Mifek, František Kšica. 
 
Usnesení 1/10/12: VH MK schvaluje volbu zodpovědného politika pro MA21 – ing. 
Oldřich Štarha. 
Koordinátora  MA21 Bc. Jana Švédová – tajemnice mikroregionu, 
Členy neformální skupiny MA 21– Vladimír Kalus, Josef Mifek, František Kšica. 

 
  
                                                                                                  Hlasování 5 – 0 - 0 

 
 
11) Vyúčtování činnosti tajemníka mikroregionu 
 
VH MK bylo předloženo vyúčtování činnosti tajemníka mikroregionu viz. příloha. 
 

Usnesení 1/11/12: VH MK schvaluje vyúčtování činnosti tajemníka mikroregionu. 
  
                                                                                                  Hlasování 5 – 0 - 0 

 
 
12) Diskuse 
 
 

 
 
 
.………………………………… 

                                                         Ing. Oldřich Štarha 
                                                                            předseda mikroregionu 

 
Ověřovatel F. Kšica 
 
    
                                                …………………………………. 
                                                              F. Kšica 
 
 
 
 
Zapsala: Bc. Jana Švédová                         …………………………………. 
                                                      Bc. Jana Švédová 
 


