Sdružení obcí Kdyňska
23. ledna 2008
Zápis
Přítomni: dle prezenční listiny
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zahájení
Aktualizace mikroregionu Kdyňsko
Strategie MAS Pošumaví
Společná žádost do ROP
Integrovaný projekt do PSOV
Správcovství společenského stanu
Distribuce Kdyňska a pexesa
Různé

1. Předseda Sdružení Kdyňska Jan Löffelmann přivítal přítomné a seznámil
je s programem
2. Z důvodu podávání žádostí o dotace do programů ROP a PRV, kde jsou
bodová zvýhodnění za soulad se strategií mikroregionu, je třeba
aktualizovat strategii. Aktualizaci provede firma AgAkcent, která do ní
zařadí náměty, které písemně nebo mailem obdrží do 1. února.
Sylva Heidlerová ihned zašle všem členům pomocný formulář s údaji,
které jsou potřeba.
3. Ing. Vladislav Vilímec vysvětlil zásady ROPu a společně s předsedou
navrhli společný projekt Cyklostezek na Kdyňsku. Pokud se bude chtít
připojit Loučim a Pocinovice, pošlou do příštího pátku - tj. do 1. února
svoje stanovisko.
4. Sylva Heidlerová navrhla jako Integrovaný projekt mikroregionu –
cyklistické zázemí podél cyklostezek na Kdyňsku. Vladislav Vilímec
doplnil, že by bylo vhodné zapojení celého mikroregionu a vybudování
odpočívadla v každé obci. Cena za jedno odpočívadlo cca 25 000,- Kč,
příspěvek 50%. Obce pošlou do pátku 1. února návrh místa, kde bude
odpočívadlo umístěné.
5. Brnířov od smlouvy odstoupil, zájem projevily Zahořany.
Sylva Heidlerová domluví schůzku s JUDr. Drobníčkem v Zahořanech,
který doplní se podrobnosti do smlouvy o správcovství.
6. Pexeso vydalo Sdružené obcí Kdyňska, celé jeho financování bylo
zajištěno sponzorsky. Obce si je odkupují pro vlastní potřebu v infocentru
za 15,- Kč, v běžném prodeji je za 20,- Kč. Po odebrání členskými obcemi
bude zaslána faktura. Zpravodaj Kdyňsko bude od 31. ledna odpoledne
k odebrání v infocentru. Vzhledem k tomu, že v něm jsou již upoutávky
na víkendové akce, je vhodná okamžitá distribuce.

7. Starosta obce Němčice Jan Bosák navrhl do programu na příští schůzi
zařadit společné řešení povinností vyplývajících z ustanovení zákona
159/2006 Sb., o střetu zájmů.
Usnesení

1. Sdružení obcí Kdyňska schválilo společnou žádost do Programu ROP
Plzeňského kraje na výstavbu cyklostezek na Kdyňsku
2. Sdružení obcí Kdyňska schválilo aktualizaci strategie mikroregionu
Kdyňsko.
3. Sdružení obcí Kdyňska schválilo integrovaný projekt do PSOV –
odpočívadla pro cyklisty podél cyklistických tras a zajišťování
poradenství pro Sdružení obcí Kdyňska.
Ve Kdyni, 23. ledna 2008

Zapsala Sylva Heidlerová, AgAkcent, s. r. o.

