
Zápis z valné hromady Mikroregionu Kuřimka 
ze dne 19.12.2012 

 
 
 

Místo konání:  městský úřad Kuřim, 10.00 – 11.30 
Přítomni:         viz. prezenční listina  
 
Program: 
 

 
1) Schválení programu 
2) Projednání spolupráce s Ing. Kutínem – Mgr. Vovesná 
3) Schválení rozpočtového provizoria pro rok 2013 
4) Vyhodnocení akce „Setkání mikroregionů“ 
5) Příkaz k inventarizaci, schválení zápisu kontrolní komise 
6) Plán akcí na rok 2013 
7) Diskuse 
 
 

 
 
1) Schválení programu  
 
Schválení programu valné hromady mikroregionu. 
 

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

 
 
2) Projednání spolupráce s Ing. Kutínem – Mgr. Vovesná 
 
MK projednal zaslání výzvy Ing. Kutínovi a jeho firmě Road Projekt o zapracování již 
dříve požadovaných změn u projektové dokumentace s termínem do 20.1.2013, při 
respektování požadavků obce M. Knínice a za dodržení ceny, která byla vysoutěžena 
ve výběrovém řízení. Text dopisu bude doplňovat Mgr. Vovesná a starosta M. Knínic. 
Pokud nebude Ing. Kutín reagovat Mgr. Vovesná vypracuje odstoupení od smlouvy a 
proběhne nové výběrové řízení na projekční firmu. 
V zájmu MK je pokračovat v projekci cyklotras a jejich vybudování a další zdržování 
projektu není přípustné. 
 
 
 

Usnesení 5 / 2 /12:  MK schvaluje zaslání výzvy formou doporučeného dopisu Ing. 
Kutínovi do 24.12.2012.         
 
                                                                          Hlasování  5 -0 -0 

 
 



 
 
3) Schválení rozpočtového provizoria pro rok 2013 
 
Zástupci obcí zašlou J. Švédové do 1.2.2013 počet obyvatel k 1.1.2013 kvůli výpočtu 
příspěvku MK na rok 2013. Výše příspěvku zůstává na rok 2013 - 10 Kč na 
obyvatele. 
MK byl předloženo rozpočtové provizorium ve výši příjmů a výdajů upraveného 
rozpočtu roku 2012. 
 
 

Usnesení 5 / 3 /12:  MK schvaluje rozpočtové provizorium pro rok 2012 výši příjmů 
a výdajů upraveného rozpočtu roku 2012.         
 
                                                                           Hlasování  5- 0 -0 

 
 
4) Vyhodnocení akce „Setkání mikroregionů“ 
 
Akce byla dobře zorganizovaná, přes den i večer byl menší počet diváků, bylo by 
dobré i vyřešit lepší ozvučení, připomínky byly i k ochutnávce vína. Další roky by 
v organizaci akce pokračoval pan Kadlec. Akce by probíhala v menším měřítku, 
program by se zaměřil hlavně na ZUŠ kvůli kvalitnímu programu a akce by proběhla 
v Kuřimi.  Termín akce bude ze strany pana Kadlece konzultován s panem Brabcem 
(Společenské centrum Kuřim) i MK. S panem Kadlecem byla schválena darovací 
smlouva ve výši schváleného daru 40 000 Kč za výdaje na akci v roce 2012. 
 
 

Usnesení 5 / 4 /12:  MK bere na vědomí konání akcí v roce 2013.         
 

 
5) Příkaz k inventarizaci, schválení zápisu kontrolní komise 
 
 
Na MK bylo předloženo ke kontrole účetnictví roku 2012 a byly schváleny oba zápisy 
kontrolní komise. 
Dále byl předložen příkaz k inventarizaci roku 2012. 
 

Usnesení 5/ 5 /12:  MK schvaluje příkaz k inventarizaci a zápisy kontrolních komisí.         
 
 
                                                               Hlasování  5- 0 - 0 

 
6) Plán akcí na rok 2013 
 
Znovu by chtěl MK organizovat pochod po trase zrušené železnice, díky loňským 
zkušenostem by byl ovšem termín jaro – respektive květen 2013, kde je možné 
očekávat větší počet účastníků. Na akci by znovu mohly být představeny 
elektrovozidla, dobré by bylo dohodnout vystoupení Aritmicband. 
 

Usnesení 5 / 6 /12:  MK bere na vědomí konání akcí v roce 2013.         



 
 

                                                                            
7) Diskuse 
 
Byla dána připomínka od starostů k údržbě silnice II/386 od SÚS JMK, Ing. Štarha se 
postará o intervenci kvůli zajištění lepší zimní údržby této komunikace. V zimním 
období je zde často průjezdný jen jeden pruh (zvlášť v úseku Chudčice – M. Knínice) 
a dochází zde často k nehodám. 

 
 
 
 
.………………………………… 

                                                         Ing. Oldřich Štarha 
                                                                            předseda mikroregionu 

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


