Zápis ze schůze Sdružení obcí Kdyňska
1.9. 2006
Přítomni:
Program:

Dle prezenční listiny

1/ Zahájení
2/ Veletrh Plzeňského kraje ITEP – účast Kdyňska – pod hlavičkou MAS
Pošumaví
3/ Komunitní plánování mikroregionu Kdyňsko – katalog sociálních služeb
4/ Program stability a obnovy Plzeňského kraje – pomníky - informace
5/ Zpravodaj Kdyňska
6/ Různé - DF
7/ Závěr
1. Sdružení obcí Kdyňska schválilo:
Pověření firma Agcent veškerou koordinací projektu Komunitní plánování
mikroregionu Kdyňska, přičemž jednotlivé obce budou aktivně spolupracovat za
účelem dosažení stanovených cílů. To vyžaduje předání agendy Sdružení obcí
Kdyňska k probíhajícím a nově podaným projektům zpracovávaným firmou
AgAkcent.
2. Sdružení obcí Kdyňska schválilo:
Účast na veletrhu ITEP v Plzni – 13- 15.10 2006 pod hlavičkou MAS Pošumaví. Na
účet MAS Pošumaví zaplatí poplatek 1 000 Kč.
3. Sdružení obcí Kdyňska schválilo:
Podání žádostí o dotace do dispozičního fondu Interreg III.A.. Informace podal za
zpracovatele AgAkcent, s.r.o. ing. Martin Váchal. Dotace činí 75 procent, spolupodíl
zbývajících 25 procent.
Setkání kapličkářů – celková výše nákladů 193 554 Kč
Sousedský týden 185 640 Kč
4. Sdružení obcí Kdyňska vzalo na vědomí:
Informaci o uzávěrce příštího zpravodaje Kdyňska 15. 9. Lez zveřejnit fota, příspěvky
články z života obcí.Poslední číslo před komunálními volbami.
5. Sdružení obcí Kdyňska vzalo na vědomí:
informaci tajemnice mgr. D.Bauerové o vyúčtování dotace z PSOV PK na
opravu pomníků.
informaci ing. M. Váchala o programu Leader vzhledem k členstv í v MAS
Pošumaví
informaci koordinátorky projektu KP mikroregionu Kdyňska Sylvy Heidlerové
o připravovaném připomínkovém řízení k projektu KP. V současnosti se
zpracovává SWOT analýza projektu a jeho vize. Oba materiály obdrží
starostové i kontaktní osoby mailem. Po jejich prostudování je odešlou
s připomínkami zpět. Dále jsou v infocentru stále k dispozici brožury Průvodce
sociálními službami na Kdyňsku.
informaci místostarostky Kolovče Jany Peclové o nutné podpoře práce v
projektu Komunitní plánování mikroregionu Kdyňska

informaci ing. Vladislava Vilímce, poslance Parlamentu ČR o připravovaných
dotačních titulech. Dále informoval o jednání na ministerstvu vnitra o
připravované vyhlášce sladění územních celků s hranicemi okresů. V tomto
případě se poslanci PK snaží prosadit, aby rozhodující vliv na územní
spádovost mělo obecní zastupitelstvo. Což je důležité například v případě
Holýšova, který se špatným rozhodnutím dostal pod Plzeň-jih. Naopak
v případě Černíkova, zastupitelé žádají o příslušnost ke klatovskému okresu.
Poslanec Vilímec upozornil, že převod neznamená změnu příslušnosti soudů,
to znamená, že by stále patřili k Okresnímu soudu v Domažlicích.

Ve Kdyni 1.9. 2006

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

