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Usnesení z Xll. setkání starostů a jednání valné hromady
Dobrovolné ho svazku obcí Kdyňsko konané v Pocinovicí ch
L4. t0.202L

1,.

Valná hromada bere na vědomí r,ozpoč tová opatření č . 2
a 3/2021,

2.

Valná hromada bere na vědomí informaci o poskytnutí dotace
zrozpoč tu Plzeňské ho kraje ve vý¹ i 46 tis. Kč z dotač ní hotitulu
vyhla¹ ované hoPlzeňským krajem na podporu mikroregionů se
sí dlem v Plzeňské m kraji v roce 202L. Dotace je poskytována na
č ásteč népokrytí mzdových nákladů mana¾ era svazku v roce
2021,, který je zároveň i mana¾ erem projektu Centra společ ných
slu¾ eb.

3. Valná hromada bere na vědomí závěreč nou zprávu o realizaci
projektu Centra společ ných slu¾ eb ve fázi jeho udr¾ itelnosti.
Č asová lhů ta roč ní udr¾ itelnosti projektu konč í oficiálně dnem
3]-. 10. 2O7L. Mana¾ er projektu bude vykonávat ú koly
mana¾ era svazku i po udr¾ itelnosti projektu beze změn
do3L.L2.202L. Valná hromada děkuje stávají cí mana¾ erce
projektu Vladimí ře Havlí kové i v¹ em dal¹ í mzaměstnanců m,
kteří byli ú č astnina uskuteč nění projektu Centra společ ných
slu¾ eb v prů běhu jeho trvání , za ú spě¹ něodvedenou práci.
V té to souvislosti valná hromada také oceňuje č innost Marcely
Rejchové a Blanky Vilí mcové za vedení mzdové a ú č etníagendy
spojené s realizací projektu.

4. Valná hromada bere na vědomí informaci o zpracování studie
cyklotrasy Kdyně - Doma¾ lice s termí nem její ho dokonč ení
do 31. 1-0. 202L. Valná hromada souhlasí s podání m ¾ ádosti
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o poskytnutí individuální dotace z rozpoč tu p!zeňské ho kraje
ve vý¹ i 100 tis. Kč na ú hradu nákladů spojených s poří zení m

studie cyklotrasy. v pří padě poskytnutí dotace bude sní ¾ ena
poměrná č ástka na rozú č továnínepokrytých nákladů mezi
obce, jejich¾ ú zemní miobvody je navrhováno vedení
cyklotrasy.

z X!l.

setkání starostů a jednání valné hromady
Dobrovolné ho svazku obcí Kdyňsko konané dne 1,4. 10. 202L
Usnesení

bylo přijato.

Ve Kdyni dne L4. L0.202L
-J
Ing. Vladislav Vilí mec
předseda DSO Kdyňsko
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