Zápis ze schůze
Sdružení obcí Kdyňska
31. 5. 07
Program:

1/ Zahájení
2/ Správa a financování společenského stanu
3/ Realizované projekty Kdyňska – Velikonoční setkání kapličkářů, Na kole
z Čech do Bavor - informace
4/ Politická podpora Komunitního plánu v mikroregionu Kdyňsko
5/ Odebrání objednaných výtisků Zpravodaje
6/ Různé
7/ Závěr

•

Schůzi zahájil předseda Sdružení Jan Löffelmann

1. Sdružení obcí Kdyňska schválilo podmínky provozu společenského stanu
takto:
Pronájem pro jiné zájemce, než jsou obce ve Sdružení obcí Kdyňska:
20 pivních setů ................. 5 000,- Kč
Stan 10 x 10 ......................10 000,-Kč
Stan 10 x 20 ......................14 000,- Kč

2.

3.
4.

5.

UVEDENÉ CENY JSOU BEZ DPH, TÝKAJÍ SE CELÉHO VÍKENDU, JSOU
MINIMÁLNÍ, NAVÍC BEZ DOPRAVY A MONTÁŽE.
Obce si termín zamluvení stanu zajistí v infocentru. Potvrzený termín pak
mohou navíc oznámit v Brnířově – pan starosta Valečka, pan Husník, kde
bude také stan uložen a vydáván. Za tuto službu má Brnířov možnost si
postavit stan jednou ročně v řádně zamluveném termínu bez jakýchkoli
nákladů.
Obce si samy zajistí pojištění během akce – na doporučení pana Šlachty
z Černíkova, je nejlepší celoroční připojíštění v rámci celkového pojištění
majetku obce – zapůjčení cizí věci, což prý činí cca 500,- Kč ročně.
Obce jsou povinny si objednat službu stavěcího dozoru – dva lidé, kteří
budou nahlášeni v infocentru, které vyšle Sdružení obcí Kdyňska jako
garanty dobrého postavení a složení stanu. Odměny pro tyto osoby jsou
stanoveny v zápise z předcházející schůze.
Přívěsní vozík za stan se zatím kupovat nebude.

6. Návod na správné zaúčtování příspěvku na koupi stanu rozešle všem
obcím tajemnice Sdružení, paní Bauerová, do 10. června 07.

•

•

•
•

S realizovanými projekty seznámila Sylva Heidlerová. Obě akce byly úspěšně.
Na kole z Čech do Bavor vykázala dokonce za tři roky rekordní počet
startujících cyklistů – 260. Akce už vykazuje své příznivce. Z anonymních
ohlasů - slyšel pan starosta Löffelmann – byla prý trať 50 km příliš těžká. To
se ale dle organizátorů eliminovalo možností krátké cca deset kilometrů dlouhé
rodinné trasy. Navíc připomínka z loňského roku byla obdobně extrémní –
trasa se někomu zdála zase příliš lehká.
Sdružení obcí Kdyňska jmenovalo ing. Vladislava Vilímce, místostarostu
města Kdyně, svým zástupcem při jednáních o proplacení výdajů
projektu Komunitní plánování sociálních služeb v mikroregionu Kdyňska
s Odborem fondů a programů EU Krajského úřadu Plzeňského kraje.
Informace o Národním strategickém referenčním rámci a ROP přednesl ing.
Vladislav Vilímec
Aktuální Program rozvoje venkova – opatření k ose III – mgr. Kamil Pikhart,
AkAkcent, s .r.o.

Ve Kdyni 31. května 2007, zapsala Sylva Heidlerová, AgAkcent, s. r.o.

