Zápis ze schůze Sdružení obcí Kdyňska
3.11. 2005

Přítomni:
Program:

Dle přiložené prezenční listiny
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4/
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7/
8/

Zahájení
Seznámení se stavem projektu „Komunitní plánování“
Ples Sdružení obcí Kdyňska 2006
Příprava REGIONTOUR 2006
Financován sdružení
Budování absorpční kapacity v Plzeňském kraji
Různé
Závěr

1.
Schůzi zahájil předseda sdružení Jan Löfellmann.
Všechny pak přivítal starosta hostitelské obce Kouta na Šumavě Václav Duffek.
2.
S aktuální situací v projektu Komunitní plánování Kdyňska seznámila metodička projektu
Růžena Jandová. Shrnula postup a činnost v první etapě, která končí 30. listopadu a jejímž
smyslem je seznámení a informovanost veřejnosti. Zapojení veřejnosti je důležité především
proto, že pokud si občané o určitý druh sociální služby sami řeknou, bude pro ně jednodušší
pochopit, že si ji musí také z části zaplatit. Pokud je určitá sociální služba vytvořena dle aktuální
potřeby, občan na ni ochotněji přispěje.
Starostové byli vyzvání, aby koordinátorce projektu Sylvě Heidlerové dali vědět o pořádání
schůzí a setkání ve svých obcích, na kterých by bylo vhodné v krátkosti občany o probíhajícím
projektu informovat. Na popis a vysvětlení pojmů, které obsahuje novela zákona o sociálních
službách se postupně zaměří zpravodaj Kdyňsko.
3.
Dosavadní ples Města Kdyně nahradí Ples Sdružení obcí Kdyňska. Termín zůstane zachovaný
11. 2. 2005. Organizaci zajistí společnost AgAkcent ve spolupráci s MKS Kdyně. Účast se bude
zajišťovat formou předprodeje, ze kterého už v předstihu vyplyne, zda je ekonomické zajistit
svoz autobusem. Starostové pomohou s propagací plesu ve svých obcích.
4.
Přítomné seznámila s přípravou výstavy cestovního ruchu Regiontour 2006 v Brně manažerka
sdružení Sylva Heidlerová. AgAkcent zajistil stánek, na kterém se bude Kdyňsko prezentovat
současně s celou oblastí MAS Pošumaví, jejímž je také členem. AgAkcent zajistí s podporou
starostů veškeré dostupné propagační materiály, které se budou shromažďovat v infocentru.
Zároveň Sylva Heidlerová obešle všechny starosty s výzvou, zda se chtějí zúčastnit dvoudenního
zájezdu na brněnský veletrh. Kvůli zajištění ubytování a sklípku je nutné se přihlásit co nejdříve.
Koná se od 12. do 15. 1. 2006. Autobus by byl objednán na čtvrtek tak, aby se do Brna dojelo po
obědě. Podle přání a zájmu se přizpůsobí program. Je možné krátké seznámení s veletrhem,
ubytování, společenský večer ve sklípku. Podrobné prohlídce plzeňské expozice by byl
vyhrazen pátek.

5.
O financování sdružení informovala tajemnice MU Kdyně Dagmar Bauerová. Předala
přítomným starostům informaci o stavu účtu sdružení a požádala o zaplacení ročního příspěvku
za jednotlivé obce sdružení, který činí 1,- Kč/občana. Zároveň starosty informovala o propočtu
účasti jednotlivých obcí na nákladech za pečovatele sdružení. Město Kdyně zaplatilo slíbenou
částku 100 000,- Kč, od Plzeňského kraje sdružení obdrželo 50 000,- Kč a tak 85 000,- Kč
zbývá uhradit ostatním obcím. Po přepočtu půjde o částku 13,- Kč/obyvatele. Jednotlivé obce
obdrží na příslušnou částku.fakturu.
Podrobnou informaci podala také o stavu zvláštního účtu na Komunitní plánování. První etapu
zálohově zafinancovalo opět město Kdyně 345 000,- Kč.
6.
S projektem Budování absorpční kapacity (BAK) v PK seznámil člen řídícího výboru BAK ing.
Vladislav Vilímec. Vyzval obce k přípravě projektů, které by mohly být v období 2007-2013
financovány z prostředků EU. V přípravném období je nutné se seznámit s podmínkami a
administrací žádostí. Územním partnerem Plzeňského kraje pro projekt BAK byla vybrána
společnost AgAkcent, s. r. o., která je zároveň kontaktem a zprostředkovatelem pro BAK na
Kdyňsku.
7.
7.1 - O schválení dvou projektů z dispozičního fondu, které podávala za Kdyňsko společnost
AgAkcent informoval Vlastimil Hálek. jde o
a) Vytvoření internetových stránek Sdružení obcí Kdyňska
b) Zahájení turistické sezony na mezinárodní cyklotrase č. 3 – Na kole z Čech do Bavor
Dále navrhl podání dalších dvou žádostí do 3. kola výzvy k předkládání žádostí o dotaci v rámci
Dispozičního fondu INTERREG IIIA - region Šumava.
a)Vytvoření českoněmecké pracovní skupiny: Eschlkam-Kdyňsko
b)Vydávání českoněmecké přílohy Zpravodaje Kdyňska, který by informoval o
zajímavém aktuálním dění na území partnerských obcí
7.2 - Starosta města Kdyně Jan Löffelmann informoval o postupu prací na skládce komunálního
odpadu v Libkově. Kolaudace by měla proběhnout 28. listopadu 2005.
7.3 - Další číslo Kdyňska vyjde v polovině ledna příštího roku. Uzávěrka je do 31. 12. 2005.

Usnesení:
1. Starostové zprostředkují podle možností setkání zástupce projektu Komunitní plánování
v jednotlivých obcích.
2. Ples Sdružení obcí Kdyňska se bude konat v termínu plánovaného městského plesu –
11.2. 2005. V obcích proběhne předprodej vstupenek, který pomůže odhadnout účast a
případné zajištění hromadného svozu.
3. Přítomní vzali na vědomí prezentaci Kdyňska na veletrhu cestovního ruchu Regiontour
06 v Brně. Zároveň se do 11. listopadu 2005 vyjádří ke své účasti na dvoudenní společné
návštěvě veletrhu.

4. Přítomní vzali na vědomí informaci o financování v průběhu roku 2005 a souhlasí
s částkou 13,- Kč na občana jako úhradu nákladů na pečovatele sdružení v r. 2005.
5. Přítomní vzali na vědomí informace Vladislava Vilímce o projektu Budování absorpční
kapacity v Plzeňském kraji. Územním partnerem pro tuto oblast byla Plzeňským krajem
vybrána společnost AgAkcent.
6. Přítomní vzali na vědomí informaci jednatele společnosti AgAkcent
Vlastimila Hálka o schválení dvou žádostí a přípravě dalších dvou
žádostí o dotaci v rámci Dispozičního fondu INTERREG IIIA region Šumava.
V Koutě na Šumavě, 3. 11. 2005

Zapsala Sylva Heidlerová,

AgAkcent, s.r.o.

