Sdružení obcí Kdyňska
29.3. 2007
Přítomni: dle prezenční listiny
Program:

1/ Zahájení
2/ Koupě a financování společenského stanu
(na základě průzkumu a ohlasu jednotlivých obcí podal místostarosta města Kdyně Ing.
Vilímec tento návrh: obce do 500 obyvatel přispějí 7 000,- Kč, obce nad 500 obyvatel 15 000,Kč. Zbytek, který činí 82 000,- Kč, doplatí Kdyně a zároveň pomůže s předfinancováním.
Podmínkou tohoto řešení je přispění všech obcí.)

3/ Aktuální projekty Kdyňska – velikonoční setkání kapličkářů, Na kole z Čech
do Bavor
4/ Návrh rozpočtu sdružení na rok 2007
5/ Účast na veletrhu cestovního ruchu ITEP společně se zahraničním partnerem
6/ Informace z regionálního česko-německého setkání v Klenčí pod Čerchovem
7/ Různé
8/ Závěr

Zápis:
1. Schůzi zahájil Vladislav Vilímec
V úvodu podal informace o dotační politice Plzeňkého kraje a systému finančních podpor
směrem k obcím. Představil také nového člena – starostu obce Dlažova – Petra Kuneše.
2. Obce Běhařova Dlažov představil Petr Kuneš
3. Koupě a financování společenského stanu – ing. Vilímec přednesl svůj návrh, který
spočívá ve finančním podílu každé obce. Přítomní starostové informovali o mandátu
hlasovat za starosty nepřítomné. Návrh ve znění: obce do 500 obyvatel přispějí 7 000,Kč, obce nad 500 obyvatel 15 000,- Kč. Zbytek, který činí 82 000,- Kč, doplatí Kdyně a
zároveň pomůže s předfinancováním

Pro používání stanu se proškolí dvě osoby, které budou dohlížet na jeho stavbu a
rozebrání. Jejich služby včetně jejich dopravy na místo se budou účtovat paušální
částkou 3 000,- Kč. Uskladnění stanu, který bude majetkem Sdružení, zajistí Václav
Valečka v Brnířově. Evidenci půjčování zajistí manažer Sdružení – firma AgAkcent
s tím, že rezervace stanu proběhne vždy písemně. Datum dřívější rezervace bude
závazný pro případnou shodu termínů. V případě shody se bude přihlížet k četnosti
půjčování stanu konkrétní obce v jedné sezóně.Sdružení nechá stan pojistit podle
podmínek, které zjistí Václav Valečka. Stavební četu a dopravu stanu na místo si
zajistí sama obec, popřípadě požádá o zajištění na její vlastní náklady.
Souhlasilo 20 členů, 1 se zdržel (Kout na Šumavě)
4. Informace o akcích Sdružení obcí Kdyňska podala Sylva Heidlerová –
1. všichni starostové obdrží pozvánky na 3. května, od 13. hodin, do prostor nového
infocentra na Setkání kapličkářů a související fotografickou výstavu.
2. Všichni obdrží pozvánku na 19. květen – Na kole z Čech do Bavor
5. Zpravodaj Kdyňska – Infocentrum vždy mailem oznámí termín jeho vyzvednutí
v prostorách infocentra, podle možností se pokusí zajistit i dovoz. Podle informací

tajemnice Sdružení paní Bauerové je nutné vzhledem k tiskovým nákladům zvednout
jeho cenu pro obce 6,- Kč/ ks.
6. Rozpočet Sdružení obcí Kdyňska – informovala tajemnice Sdružení – Dagmar
Bauerová
7. Veletrh ITEP Plzeňského kraje – Sylva Heidlerová informovala o možnosti
vystavovat se zahraničním partnerem, - pokud ano, je nutné sdělit prostřednictvím
infocentra Plzeňskému kraji do 10. dubna.
8. Svazek obcí Domažlicko inicioval dvě setkání, kde Sdružení obcí Kdyňska
zastupoval Jan Löffelmann i Sylva Heidlerová. V podstatě jde o vyhledávání
přeshraničních partnerů pro projekty EU, především v cestovním ruchu. První setkání
v Klenčí bylo velmi široké, od Schönsee až po Kdyňsko. Podruhé v Neukirchenu se
sešli z iniciativy starosty Furth im Wald pouze zástupci oblasti od Klenčí po Kdyňsko.
Jedná se o vymezení destinace cestovního ruchu mezi Šumavou a Českým lesem a
vytvoření pracovní skupiny. Další jednání, kam jsou zváni i zástupce Sdružení obcí
Kdyňska, se uskuteční 25. dubna ve 14. 00 hodin v hotelu Böhman v Babyloně.
Usnesení:
1. Sdružení obcí Kdyňska souhlasí s koupí společenského stanu za podmínek uvedených
v zápisu.
2. Sdružené obcí Kdyňska schválilo rozpočet pro rok 2007
3. Sdružení obcí Kdyňska souhlasí s cenou Zpravodaje Kdyňska 6 Kč/ks.
4. Sdružení obcí Kdyňska vzalo na vědomí konání Velikonočního setkání kapličkářů a
cyklodne Na kole z Čech do Bavor i předběžné pozvání na tyto akce.
5. Sdružení obcí Kdyňska vzalo na vědomi iniciativu v cestovním ruchu vzhledem
k projektům EU.
Ve Kdyni, 29.3. 2007

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

