Zápis z řádného zasedání valné hromady Sdružení obcí Kdyňska,
které se uskutečnilo dne 17.12.2004 od 14:00 hodin
v zasedací místnosti Městského úřadu ve Kdyni
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

zahájení
Informace o stavu účtu
Zpráva o výsledku hospodaření sdružení - audit
Vyúčtování nákladů projektu „Značení cyklostezek …
Přijetí nového člena sdružení
Informace o manažerovi sdružení
Různé
Závěr

1.
Valnou hromadu zahájil a řídil předseda sdružení Jan Löffelmann, který přivítal přítomné
členy sdružení a hosty.
2.
Paní Bauerová informovala přítomné o stavu účtu sdružení a vyzvala obce, které dosud
nezaplatili příspěvek ve výši 1,- Kč na obyvatele, aby tak učinily do konce roku 2004.
Zůstatek účtu k 30.11. 2004 činí 182 195,20 Kč.
3.
Dále seznámila přítomné se Zprávou o výsledku hospodaření sdružení za rok 2003. Valná
hromada vzala Zprávu na vědomí.
4.
Předseda sdružení předložil přítomným vyúčtování Grantu z PHARE č.CZ0112/06/01/0013
na projekt „Značení cyklotras Kdyňsko v návaznosti na síť cyklotras v Bavorsku a okolních
mikroregionech“ včetně návrhu na vyrovnání částky 83 538,40 Kč, která je rozdílem mezi
poskytnutou dotací ve výši 276 264,96 a skutečných nákladů projektu, které činí 359 803,00
Kč. Seznámil je s mechanismem výpočtu podílu jednotlivých obcí. Obce Spáňov, Loučim a
Brnířov nepřispívají – nevede žádná z cyklostezek. Dále byli seznámeni s propagačním
materiálem. K tomuto byla vznesena připomínka: postrádají popisky, vysvětlivky, jak je
značena cyklotrasa, jak turistická cesta atd. p. Lóffelmann také navrhl vydat vlastními
prostředky jednoduché popisy jednotlivých cyklotras s uvedením zajímavostí v okolí apod.
Návrh na úhradu částky 83 538,40 Kč byl jednohlasně schválen
5.
Bylo hlasováno o přijetí nového člena sdružení – Obce Koloveč. Schváleno všemi hlasy
6.
pí Bauerová předložila návrh Mandátní smlouvy na výkon manažera sdružení. Jde o služby
manažera, které nabízí AgAkcent s.r.o., které by se týkaly možností zapojení do programů,
grantů apod., zpracování žádostí , projektů a vyúčtování sdružení jako takového, členských

obcí popř. podnikatelů. Na činnost manažera je možno získat dotaci z rozpočtu Plzeňského
kraje ve výši 140 000,- Kč. Zbývalo by tedy doplatit 100 000,- Kč ročně. Město Kdyně, které
má cca polovinu obyvatel mikroregionu je ochotno platit polovinu částky tj. 50.000,- Kč. p.
Hálek – podal ještě podrobnější vysvětlení ke službám manažera a upřesnil, že v návaznosti
na počet obyvatel mikroregionu cca 10 000 by vycházela na obyvatele částka 10,- Kč/ rok.
Také doporučil pravidelná sezení členů sdružení – jednou za měsíc.
7.
p. Löffelman informoval starosty o dalších dotacích, podaných projektech (PHARE,
LEADER, INTERREG) a o možnosti získání dotací od Ministerstva zemědělství.
Ing. Vilímec – Sdružení obcí Kdyňska jako jedno z mála nemá manžera. Město Kdyně je
připraveno manažera financovat a navrhuje financování podle počtu obyvatel.
O návrhu bylo hlasováno. Výsledek hlasování 11 hlasů pro 2 se hlasování zdrželi. Návrh na
uzavření mandátní smlouvy s manažerem sdružení přijat .
8.
Starosta města Kdyně poděkoval přítomným za účast a valnou hromadu ukončil

Ve Kdyni 17.12.2004
Zapsala: Lenka Štampachová

