Sdružení obcí Kdyňska
Zápis ze schůze
3. 12. 2007
Program:
1. Dotační výzvy a nabídka možnosti zpracování žádostí
2. Regiontour – informace o propagačních materiálech, zájezd na veletrh
3. Správa společenského stanu Sdružení obcí Kdyňska
4. Informace o připravovaném pexesu
5. Informace o naplňování komunitního plánu

1. Vlastimil Hálek za firmu AgAkcent upozornil na vyhlášení programu ROP
17. prosince a Programu rozvoje venkova, který je určený především malým
obcím. Všichni starostové obdrželi ceník služeb, zpracování žádostí o dotace
firmy AgAkcent, podle kterého je možné poskytovat služby pro mikroregion
Kdyňsko.
2. Regiontour – veletrh regionálního cestovního ruchu v Brně se koná v termínu
10. – 13. ledna. Kdyňsko vystavuje jako mikroregion v samostatném stánku
pod Plzeňským krajem Do 7. ledna je třeba předat propagační materiály obcí
do infocentra ve Kdyni. Firma AgAkcent dále organizuje zájezd na
Regiontour, odjezd je plánován ve čtvrtek ráno, prohlídky výroby vína, večer
a nocleh ve sklípku, pátek dopoledne návštěva veletrhu, odjezd, příjezd do
Kdyně kolem 18. hodiny. Přihlásit se je možné do 21. prosince v infocentru.
3. Infocentrum a Sdružení obcí Kdyňska připravuje nový propagační materiál –
Pexeso s fotografiemi celého Kdyňska. Pexeso zčásti zaplatí sponzoří,
prodávat se bude za 20,- Kč, obce si ho mohou objednat za 15,- Kč.
Vytištěno by mělo být do konce roku.
4. Sdružení obcí Kdyňska navrhlo správcovství společenského stanu obci
Brnířov. Ta bude vystavovat veškeré doklady a povede evidenci o
zapůjčování a údržbě stanu. Stan převezme do své péče. Za stavění a výdej
stanu si bude účtovat nejvíce 3 500,- Kč. Pojištění stanu zaplatí Sdružení
obcí Kdyňska. Vedení obce Brnířov oznámí do konce roku, zda jim
podmínky vyhovují. Pokud ne, musí Sdružení obcí zadat správcovství jiné
obci. Evidence půjčování stanu se kromě ve správcovské obci povede ještě
v infocentru.
Schůzi byl přítomen JUDr. Drobníček, který podle
schváleného návrhu připraví smlouvu s obcí Brnířov.
5. Starostové byli informováni o naplňování výstupů komunitního plánu. Jde
především o práci s mládeží, matky s dětmi a seniory. Jako centrum pro tuto
práci zatím slouží bývalá synagoga ve Kdyni.

Ve Kdyni, 3. prosince 2007

Zapsala Sylva Heidlerová, AgAkcent s.r.o.

