
Zápis z valné hromady Mikroregionu Kuřimka 
ze dne 4.9.2012 

 
 
 

Místo konání:  obecní úřad Moravské Knínice, 9.00-10.00 
Přítomni:         viz. prezenční listina  
 
Program: 
 

 
1) Schválení programu 
2) Volba zapisovatele a ověřovatele 
3) Pověření advokátní kancelář JUDr. Milan Golas a Mgr. Andrea Vovesná jednání 
s firmou Road projekt 
4) Regiontour 2013,  
5) Pochod po trase zrušené železnice Kuřim-Veverská Bítýška 
6) Rozpočtové opatření 1/2012 a 2/2012 
7) Diskuse 
 
 

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

Usnesení 4 /1 /12: VH MK schvaluje program jednání.         
 
                                                                           Hlasování 4 – 0 – 0 
 

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

Usnesení 4 /2 /12: VH MK schvaluje zapisovatele a ověřovatele zápisu dle návrhu. 
  
                                                                                                  Hlasování 4 – 0 - 0 

 
 
3) Pověření advokátní kancelář JUDr. Milan Golas a Mgr. Andrea Vovesná jednání 
s firmou Road projekt 
 
Přítomným bylo předloženo posouzení smlouvy od advokátní kanceláře JUDr. Milan 
Golase a Mgr. Andrea Vovesné  na zhotovení projektové dokumentace stavby 
„Páteřní komunikace pro cyklisty, IN-line bruslaře a vozíčkáře Kuřim- Veverská 
Bítýška „ od firmy Road Projekt ing. Kutína (viz. příloha zápisu č.1). 
Přítomní se shodli, že vzhledem k návrhu navýšení ceny oproti vysoutěžené nabídce 
od ing. Kutína a problémům v jednání při změně trasování cyklotrasy a nevyřízení 
souhlasů účastníků výběrového řízení navrhuje valná hromada pověřit jednáním 
s Ing. Kutínem Mgr. Andreu Vovesnou. Pokud by Ing. Kutín nepřistoupil na 



požadavky mikroregionu a nerespektoval původní cenu výběrového řízení navrhuje 
valná  hromada odstoupení od smlouvy. 
 

Usnesení 4 /3 /12: VH MK schvaluje pověření kanceláře JUDr. Milan Golase a 
Mgr. Andrea Vovesné jednáním s Road projekt a dodržení postupu 
navženého touto advokátní kanceláří. 

                                                                          
Hlasování 4 – 0 - 0 

 
 
4) Regiontour 2013, další plánované aktivity 
 
Valná hromada souhlasí s účastí na Regiontour 2013, příspěvek Mikroregionu 
Kuřimka by neměl být vysoký, na příští valné hromadě bude předložen předběžný 
návrh rozpočtu. Pro Regiontour je nutné zajistit náplň prezentace regionu a jeho 
specifik. Je nutné proto od starostů předat kontakty tajemnici na místní podnikatele, 
neziskové organizace a další, kteří by se chtěli na Regiontour prezentovat. 
- nabídnout případně na pozvánky na např. na slavnosti vína slevu na vstupné či 
konkrétní produkt (např. Wellness či vinotéka)  
- na letáčcích a pasech by vypadala dobře mapa s vyznačenou cestou (případně 
dodělat zvlášť),  
- další žádaný produkt byly pohlednice obcí 
- výborná reklama byla čokoláda Fikar, bylo by dobré spolupráci udržet a zjistit zda 
by bylo i pro Fikar zajímavé účastnit se znovu Regiontour 
- spolupracovat s organizátory akcí v regionu a získat od nich termíny, případně další 
podklady a pravidelně zveřejňovat. 
 

Usnesení 4 /4 /12: VH MK schvaluje pověření tajemnice organizací Regiontour 2013 
a projednání možnosti společného stánku s dalšími mikroregiony. 
 
                                                                                        Hlasování 4 – 0 - 0  
  

 
 
5) „Pochod po trase zrušené železnice Kuřim-Veverská Bítýška“  
 
Pochod je financován z žádosti na kraj Zdravá města a obce, je zaměřen na den bez 
aut, bude zde kromě atrakcí v jednotlivých obcích (stejně jako minulý rok) 
prezentován elektromobil, elektroskútr, elektrokolo. 
Pochod se koná v 15. září 2012. V jednotlivých obcích budou umístěny atrakce pro 
děti, napojení nn zajistí starosta z každé obce.  
  

Usnesení 4 /5 /12: VH MK bere na vědomí konání pochodu. 
                                                                                        Hlasování 4 – 0 - 0  
  

 
 
 

 
 

 



6) Schválení rozpočtového opatření 1/2012 a 2/2012 
 
Zástupci obcí nemají k rozpočtovému opatření námitky. 
 
 

Usnesení 4 / 6 /12: VH MK schvaluje návrh rozpočtového opatření 1/2012. 
 
  Hlasování 4 – 0 - 0 

 
7) Diskuse 
 

 
 
 
 
.………………………………… 

                                                         Ing. Oldřich Štarha 
                                                                            předseda mikroregionu 

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


