Zápis z členské schůze Sdružení obcí Kdyňska
1. 2. 2006
Program:
1/ Zahájení
2/ Projektové karty pro Budování absorpční kapacity (BAK) Plzeňského
kraje
3/ Dotační výzvy Plzeňského kraje
4/ Zpráva o komunitním plánování sociálních služeb Kdyňska - KPSS
5/ Sběr podkladů pro webové stránky Kdyňska
6/ Zahájení cyklistické sezony – Na kole z Čech do Bavor
7/ Česko –německé partnerství
8/ Různé - Obec Mrákov, zájem o přistoupení
- Zpravodaj Kdyňsko
9/ Závěr

Přítomni:
Dle prezenční listiny
1. Schůzi zahájil a řídil předseda sdružení Jan Löffelmann.
2. Zpráva o projektu Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje
Zprávu podala Sylva Heidlerová.
Pro oblast, která kopíruje území MAS Pošumaví, ve které je Kdyňsko členem,
byla územním partnerem pro projekt BAK PK určena společnost AgAkcent,
s.r.o. Projekt se nachází ve stadiu sběru vyplněných projektových karet, které
jsou postupně zařazovány do Zásobníku projektů. V letošním č. 1 zpravodaje
Kdyňsko byla zveřejněna výzva, která upozorňuje všechny obce, neziskové
organizace i podnikatele na poskytnutí bezplatného poradenství a metodicky s
vyplněním formulářů, včetně kontaktů. Informace o možnosti čerpání peněz
z evropských fondů by mohly být veřejnosti sděleny na nejbližších
zastupitelstvech, způsob po domluvě zajistí AgAkcent s.r.o.Do programu
jednání je nutné zařadit bod o podání informací k projektu a počet účastníků
doložit prezenční listinou.
2. Dotační programy Plzeňského kraje
O vyhlášených programech PK informoval náměstek hejtmana PK Vladislav
Vilímec.
Žádný program není zrušen ani sdružen, platí stejné podmínky jako vloni, letos
by měl být přístup k dotacím snazší.
a) Program stabilizace a obnovy venkova
Podporu by měla mít nfrastruktura. Výrazná změna je v tom, že pozemek, do
něhož se investuje, nemusí patřit obci. Každá obec může letos podat jen
jednu žádost, čímž odpadá dřívější stanovení priority.
b) Příspěvek na provoz pečovatelské služby

Plzeňský kraj letos rozdělí mezi provozovatele vyšší částku než vloni, proto
by žadatelé měly této možnosti využít.
c)Víceúčelové hřiště
Lze podpořit také rekonstrukce podlahových ploch tělocvičen, přičemž není
podstatné, kdo a který spolek sportoviště vlastní.
d) Společný projekt Sdružení obcí Kdyňska
Byla navržena oprava a údržba pomníků, historických památníků a
pamětních desek. Všechny obce obdrží jednoduchý dotazník, ve kterém
vyjádří, jak by se mohly na této žádosti podílet. Informace musí být podány
nejpozději do středy 8. února 2006.
Schváleno: jednomyslně
e) Společný projekt Sdružení obcí Kdyňska
Sdružení obcí Kdyňska si podá opět žádost o poskytnutí příspěvku na
pečovatele mikroregionu.
Schváleno: jednomyslně
Pro příští období navrhuje starosta obce Zahořany Václav Řehák zvážit
vybudování útulku pro psy.
4. Zpráva o Komunitním plánování sociálních služeb Kdyňska
Zprávu podala Sylva Heidlerová.
V projektu byla ukončena 1. etapa. Harmonogram prací byl dodržen, výjimkou
je počet schůzek s veřejností v jednotlivých obcích. Proto je nutné, aby
koordinátora projektu Sylva Heidlerová byla včas informována o nejbližších
termínech veřejného zasedání zastupitelstva. Na program jednání je nutné
zařadit bod: Informace o postupu projektu Komunitní plánování sociálních
služeb.
5. Sběr podkladů pro webové stránky Kdyňska
Zprávu podal Vlastimil Hálek.
Všechny obce předají materiály, které chtějí mít vyvěšené na nově
připravovaných internetových stránkách Sdružení do Infocentra ve Kdyni.
6. Zahájení cyklistické sezony: Na kole z Čech do Bavor
Akce navazuje na loňské otevření mezinárodní cyklotrasy, které sklidilo
veliký ohlas. Zájem na pořádání akce projevil také partnerský Eschlkam.
Projekt je financován z 75% z dispozičního fondu Interreg. Vlastní podíl obcí
na Kdyňsku je 37 000 Kč. Přílohou zápisu je program slavnosti, ke kterému
se jednotlivé obce mohou vyjádřit do 10. 2. 2006.
Město Kdyně zajistí do začátku akce údržbu cyklistické tratě.
7. Přistoupení nového člena
Schůze Sdružení obcí Kdyňska byl přítomen také Starosta obce Mrákov Josef
Janeček. Vyjádřil zájem o vstup obce Mrákov do Sdružení. Předseda Sdružení
Jan Löffelmann nechal o této záležitosti hlasovat.

(Obec Mrákov má čtyři části: Mlýneček, Nový Klíčov, Smolov , Starý Klíčov
Katastrální výměra: 2128 ha
Počet obyvatel: 1135)

Schváleno: Jednomyslně
8. Česko-německé partnerství
Z německé strany je projevován stále větší zájem o spolupráci. V posledním
období proběhlo několik návštěv s partnerským městem Eschlkam. Společnou
akcí, která se těší velkému zájmu z bavorské strany, je zahájení cyklistické
sezóny. Dále se připravuje vydávání česko-německý novin, které by měly
obohatit zpravodaj Kdyňsko o informace o komunální politice, činnosti spolků,
kultuře i sportu na druhé strany hranic.
8. Různé
Zpravodaj Kdyňsko
Vzhledem k tomu, že se po dohodě upustilo od posledního vánočního čísla,
vyšlo první letošní číslo 1/2 v rozšířeném vydání 18 stran. Zvýšené náklady
hradí poradenská společnost AgAkcent a projekt Komunitní plánování
sociálních služeb. Uzávěrka dalšího čísla je 10. 3. 2006
Termín a místo další schůze
Přibližný termín je 29. března 2006. Předseda Sdružení Jan Löffelmann pozval
zástupce obcí na prohlídku rozšířené skládky v Libkově. Dále navrhl
organizovat příští zasedání jako výjezdní. Místo konání po domluvě zvolí
společnost AgAkcent.
Usnesení:
1. Na jednání zastupitelstev obcí Sdružení obcí Kdyňska zařadí do svého programu bod
„Informace o projektu Budovní absorpční kapacity PK“. Termín konání nahlásí infocentru
ihned.
2. Do Programu podpory a stabilizace venkova podá Sdružení obcí Kdyňska dva společné
projekty
a) Opravy a údržbu pomníků, památníků a pamětních desek
b) Pečovatel mikroregionu
Dotazník o potřebě konkrétních oprav obdrží obce mailem do 2. února. Konečný termín ke
vrácení vyplněných dotazníků je stanoven do středy 8. února.
3. Na jednání zastupitelstev obcí Sdružení obcí Kdyňska zařadí do svého programu bod
„Zpráva o postupu projektu Komunitní plánování sociálních služeb v mikroregionu
Kdyňsko“. Termín zasedání oznámí v předstihu Sylvě Heidlerové, se kterou se dohodnou na
způsobu podání informací.
4. Akce Na Kole z Čech do Bavor se koná 19. a 20.5. 2006. K návrhu programu, který je
přílohou zápisu, se všichni mohou vyjádřit do 10.2. 2006.
5. Jednotlivé obce dodají podklady k vlastní propagaci na webových stránkách Kdyňska do
Infocentra ve Kdyni ihned.

6. Sdružení obcí Kdyňska souhlasí s přistoupením nového člena, obce Mrákov. Podmínkou
vstupu je schválení členství zastupitelstvem obce Mrákov.
7. Sdružení obcí Kdyňska pověřuje firmu AgAkcent k jednání s obcí Mrákov o záležitostech
spojených s praktickým připojením k projektu KPSS.

Ve Kdyni 1. 2. 2006

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

Příloha:
1. Program slavnostního zahájení cyklistické sezony

