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Zápis z  jednání 89.  Rady Mikroregionu Labské skály konaného dne 9.12.2021 v Radešíně (Obec Chuderov)  

Účast viz prezenční listina  ( omluveni, Dalibor Pavlát  ( Povrly) účast – host Ing. Doubrava ( Telnice). 

Program:  

Program: 

1. zahájení, schválení programu a zápisu z minulého jednání  

2. Přistoupení obce Telnice do MR Labské skály - k 1.1.2022 finální schválení  

3. Schválení rozpočtu na rok 2022  

4. Rozpočtový výhled 

 5. Inventarizace 

 6. Různé  

 

Jednání zahájil v 10.05 hod  p. Miroslav Kalvas předseda mikroregionu. 

 

K bodu 1) zahájení, schválení programu a zápisu z minulého jednání   

Předsedající konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina  členských obcí.   Dále vyzval přítomné k podání návrhu 

na doplnění programu. Nikdo z přítomných  nepodal návrh na doplnění programu. 

Návrh usnesení:  

Rada mikroregionu Labské skály  schvaluje  program 89. jednání  Rady mikroregionu Labské skály  

Výsledek hlasování:  

Pro 9, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení bylo schváleno.  

 

Předsedající  vyzval přítomné k podání připomínek, či námitek k zápisu z minulého  zasedání RMR. Připomínky ani 
námitky nebyly podány.  

Návrh usnesení: 
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Rada mikroregionu Labské skály  schvaluje zápis z minulého 88. zasedání RMR. 

Výsledek hlasování:  

Pro 9  proti 0, zdržel se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

K bodu2) Přistoupení obce Telnice  do MR Labské skály  

Všemi zastupitelstvy členských  obcí bylo schváleno přistoupení obce Telnice do Mikroregionu Labské skály.  Hned po 
novém roce bude rozšíření MR nahlášeno do rejstříku svazků obcí, který vede  Krajský úřad.  

Návrh na usnesení:  

 

Rada mikroregionu Labské skály  schvaluje přistoupení  Obce Telnice k Mikroregionu Labské skály  s účinností od 
1.1.2022 

 

Výsledek hlasování:  

Pro 9  proti 0, zdržel se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

K bodu 3) Schválení rozpočtu na rok 2022 

Návrh rozpočtu byl řádně vyvěšen na všech úředních deskách  členských obcí. Nikdo nemá návrh k doplnění . 

Návrh usnesení: 

Rada mikroregionu Labské skály  schvaluje rozpočet Mikroregionu Labské skály na rok 2022 

Usnesení bylo schváleno. 

 

K bodu 4) Schválení rozpočtového výhledu  

Renata Radvanová účetní MLS předložila rozpočtový výhled  Mikroregionu Labské  skály na období 2021 - 2025 

Po schválení bude vyvěšen na všech úředních deskách  členských obcí.  

Návrh usnesení: 

Rada mikroregionu Labské skály  schvaluje rozpočtový výhled na období 2021 - 2025 

Usnesení bylo schváleno. 
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K bodu 5) Inventarizace  

Účetní  mikroregionu Renata Radvanová  seznámila přítomné s inventárním seznamem majetku.  Není žádný návrh 
na vyřazení a vše se nachází  uskladněno v pořádku a beze změn.  

Návrh usnesení: 

Rada mikroregionu Labské skály  schvaluje provedenou inventarizaci k 31.12.2021 

Usnesení bylo schváleno. 

 

k bodu 6) Různé 

1) Jiřina Bischoffiová informovala o připravované výzvě MAS Labské skály  č. 7/PRV a  o pravděpodobném termínu 
vyhlášení výzev z IROP, OPŽP atd.  Jde nutné mít připraveny projekty.  

Informaci – rozešle členům MLS a-mailem. Dále informovala o vydání Zpravodaje  MAS 2021 – prosí starosty, aby si 

vyzvedli v kanceláři MAS.  

2) Pan Kalvas informuje o jednání  k přeložce silnice 13  ( přivaděči), zpracovává se EIA , jsou tři varianty. Oslovuje 
obce, kterých se tento problém dotýká ke spolufinancování  průzkumu  - měření četnosti dopravy. 

3) Diskutován  návrh  p. Kalvase, - na tzv. „výměnné výlety“  pro školy.  Obce  mají zajímavá místa a některé i 
možnosti přespání (kempy apodobně). Vytvoří se „nabídka“  a školám se náměty na výlety poskytnou. K tomu je 

třeba nápady – náměty   soustředit ( obcím připomene a soustředí Bischoffiová)  a  nabídku vytvořit ( Nabízíme, že 
vytvoříme jednoduchý leták  v rámci MAS kde budou i kontakty  pro případné zajištění průvodcovství, ubytování a 
pod -  Jirka Zikmund)  -  toto se pak poskytne školám.  V průběhu ledna  ( po Novém roce na tom začneme dělat).  

4) Jiřina Bischoffiová  navrhuje, zda  by nebylo dobré obnovit Hvězdicový pochod na Blansko. Pan ježek starosta  Ryjic  
zjistí  u nich na obci  a hasičů zda by byl zájem, případně to domluvíme.  

5) příští jednání mikroregionu bude v Telnici  - termín, podle potřeby  

Po vyčerpání všech bodů  předsedající  poděkoval všem za účast a jednání ukončil.  

Zapsala: Jiřina Bischoffiová  9.12.2021 

 

Miroslav Kalvas                                                                     

Předseda Mikroregionu Labské skály                               

  


