Zápis ze schůze Sdružení Kdyňska
konané 27. 1. 2005
1. Nové Programy stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2005
Změny v programech vysvětlil ing. V. Vilímec, místostarosta a náměstek
hejtmana. Zdůraznil především:
- Dotace nebudou poskytovány na územní plány
- Města s rozšířenou působností, v našem případě Domažlice, už nebudou
prostředníky podávání žádostí. Předkladatelé projektu se obrátí přímo na
příslušný odbor Krajského úřadu PK.
- U každé obce podpoří kraj pouze jeden projekt, přičemž největší naději
má oprava komunikací.
- Sdružení může samo za sebe podat pouze dvě žádosti na projekty
s uvedením priorit.
- Žádosti mohou podávat i města s počtem obyvatel nad 2 000, pokud se
bude projekt provádět v jejich části či sídle s počtem obyvatel do 500.
- Dotace činí šedesát procent, na památky je možné získat sedmdesát
procent skutečných nákladů.
- Žádosti musí být podané do 24. února 2005
2. Útulek pro psy
V diskuzi kolem společného projektu vyšlo najevo, že Kdyňsko citelně
postrádá psí útulek. Tento problém tíží především Zahořany a Všeruby. Ing.
Vilímec přislíbil, že se pokusí zjistit situaci a najít formu, jakou by se dalo
s už vybudovanými útulky v Klatovech či v Domažlicích – Na Valše
dohodnout. Pokud se totiž vlastní útulek vybuduje, nastanou daleko větší
potíže s jeho provozem.
3. Komunitní plánování
Zástupce poradenské firmy AgAkcent, V. Hálek, přednesl návrh Švihovska,
které chce podat projekt na komunitní plánování pro svoji oblast. V případě
úspěchu se jedná o devadesátiprocentní dotaci. Zpracované výsledky
komunálního plánování se v budoucnu stanou důležitým podkladem pro
uchazeče o peníze z fondů EU. Mikroregion Švihovsko však nemá potřebný
počet obyvatel, proto by se mohlo stát nositelem projektu také pro Kdyňsko.
Tuto možnost zavrhl V. Vilímec. Navrhl proto, aby si Sdružení Kdyňsko
podalo projekt na komunitní plánování samo za sebe.
Při hlasování z 10 přítomných:
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Zpracování a podání projektu zajistí společnost AgAkcent Klatovy.

4. Společný projekt
Jeho podmínkou je, že musí přesahovat potřeby jedné obce. Padl pouze
jediný návrh, se kterým souhlasili všichni přítomní.
Jako společný projekt byla vybrána komunikace Starý Dvůr, která zasahuje
do katastru Kdyně, Kouta na Šumavě a Podzámčí.
Zpracování a podání projektu zajistí společnost AgAkcent Klatovy.
5. Slavnostní otevření společně vybudované cyklotrasy
S tímto druhem propagace a reklamy souhlasili všichni přítomní.
Termín je stanoven na květe, červen.
6. Další možnosti získávání dotací
Starostové byli seznámeni s podmínkami s orientačními podmínkami
poskytování peněz z EHS/Norska:
Seminář o možnosti získávání peněz od Evropského hospodářského společenství proběhl
koncem ledna v Krajské ůřadě v Plzni. Stovka zájemců o peníze z Norska, byla mezi
nimi i řada starostů z Tachovska, si udělala rámcovou představu o přípravě
podávaných záměrů.
Z přednášky vyšlo najevo, že obrovská propagace s nádhernými materiály je pouze
informativní. Konkrétní věci, na které čekali jak úředníci, tak žadatelé, projednány dosud
nejsou. Po roce přípravy nedošlo pro veřejnost k žádnému posunu. Zklamání nastalo i po
oznámení částek, které jsou České republice k dispozici. Ze zhruba půl miliardy korun by
Plzeňskému kraji příslušelo čtyřicet milionů. Vzhledem k tomu, že nejlevnější projekt musí
obsahovat sedmimilionové náklady, je naděje na uplatnění těchto peněz v obecní praxi značně
malá. Navíc byli krajští úřednici zděšeni nárůstem administrativy, regionální odbor dal
během semináře najevo neochotu začlenit se do ministerských finančních mechanismů.
Největší naději mají projekty týkající se problémové mládeže mezi 15 a 18 lety, životního
prostředí a ochrany lidských práv. Navíc grant jako jeden z mála řeší otázku zdravotnictví a
péče o dítě. Jakékoli podrobnější informace jsou zatím pouze spekulativní.

- S pravidly pro poskytování finančních prostředků pro oblast ochrany vod.
Týkají se především výstavby, rekonstrukce a modernizace ČOV a
kanalizací. Všichni přítomní je obdrželi písemně.
- S možností dotací na internetizaci knihoven. Jedná se o krajský projekt.
Pořízení a provoz internetu je hrazen dotačním titulem ministerstva
informatiky, po třech letech přechází zajištění provozu na obce. Projekt se
musí předložit do 3. kola výzvy SROPU.
Na příští schůzi se AgAkcent pokusí zajistit odborníka, který by
problematiku internetizace knihoven vysvětlil.

7. Noviny Kdyňsko
Přítomní se shodli na vydávání vlastního informačního zpravodaje, který by
informoval o životě obcí na Kdyňsku. První zkušební číslo vyjde na konci
února ve formátu A4, na osmi stranách novinového papíru. Náklady na tisk
hradí Sdružení, text a výběr článků zajistí AgAkcent. Distribuci po obci
zajistí úřady samy.
Je nutné, aby všechny podklady, které by měly být ve prvním čísle
zpravodaje otištěny byly předány do 10. února – k rukám Sylvy
Heidlerové, tel. 602 168 171, mail: heidlerova@tiscali.cz
Jedná se například o zápisy ze zastupitelstev, kulturní akce či jiné obecní
zprávy, se kterými je dobré region seznámit. Vybrané události mohou být
prezentovány v Českém rozhlase, dále v magazínu cestovního ruchu
Pošumaví-Český les, který přítomní obdrželi a který rovněž vydává
AgAkcent.
8. Pozvánka na seminář v Běšinech
Seminář pro starosty se koná 17. a 18. 2. v Eurocampu v Běšinech.
Pořadatelem je AgAkcent. Pozvánky s programem budou rozeslány,
Dodatek:
Přistoupení obce Zahořany
Celému jednání byl přítomen starosta obce Zahořany Václav Řehák. Na
zahořanském zastupitelstvu, které se sešlo ten samý den večer, přednesl
možnost přistoupení ke Sdružení Kdyňska. Zastupitelstvo jeho návrh
schválilo.
Ve Kdyni 28.1. 2005

Zapsala Sylva Heidlerová

