Zápis č. 4/2009
ze zasedání rady „Svazku obcí pod Kunětickou horou“
dne 15. 12. 2009 v Libišanech

Přítomní a hosté: viz. prezenční listina
Program:
1) Zahájení jednání rady
2) Informace o přezkoumání hospodaření
3) Rozpočet svazku obcí na r.2010
4) Aktuální stav akcí 2009/2010
5) Různé
1) Zahájení
Jednání zahájila předsedkyně Ing. Jana Jiráňová a přivítala přítomné.
Konstatovala, že zasedání rady je usnášeníschopné.
2) Informace o přezkoumání hospodaření
Ing. Jiráňová seznámila přítomné s výsledky předběžného přezkoumání hospodaření. Audit svazku obcí proběhne
17.2.2010.
3) Rozpočet svazku obcí na r.2010
Přítomní jednomyslně schválili členské příspěvky na r.2010 ve výši 10,-Kč/obyvatel.
Přítomní jednomyslně schválili rozpočet na r.2010 jako vyrovnaný ve výši: příjmy 75300,-Kč , výdaje 75300,-Kč.
4) Aktuální stav akcí 2009/2010
• Zvýšení bezpečnosti obyvatel a turistů v mikroregionu POV PK2009 – pořízení měřičů rychlostí
Akce ukončena, do 31.12.2009 bude akce řádně vyhodnocena na KÚ PK.
Uzavírají se Smlouvy o výpůjčce měřičů mezi ovazkem obcí a jednotlivými obcemi.
• Poradenství pro svazek obcí POV PK2009
Akce ukončena, do 31.12.2009 bude akce řádně vyhodnocena na KÚ PK.
• Zkvalitnění relaxačního systému cyklotras regionu Kunětické hory
Grant PK ve výši 250000,-Kč, min. celkové náklady 500000,-Kč (50%). Ukončení realizace akce do května 2010.
Oprava povrchu cyklotrasy č.4121 v Němčicích hotovo.
Přítomní vybrali na základě cenových nabídek dodavatele jednotlivých akcí – viz. tabulka v příloze. Práce budou
pobíhat na základě uzavřených smluv od ledna do dubna r.2010.
• Vítejte v mikroregionu – celkové náklady 800000,-Kč, z toho dotace 560000,-Kč. V rámci projektu bude
pořízeno cca 25 stojanů a 55 smaltových cedulí. Žádost zaregistrována v rámci POV PK. Počet ks bude odvislý od
celkové dotace pro svazek obcí, který bude znám cca v březnu 2010.
• Poradenství pro svazek obcí POV PK2010
Žádost zaregistrována v rámci POV PK. Celkové náklady a náplň činnosti bude odvislý od celkové dotace pro svazek
obcí, který bude znám cca v březnu 2010.
5) Různé
• Info pro obce:
Czechpoint – informace o realizaci a vyhodnocení
Granty PK 2010 – obce mají brožuru, zaslány upřesňující přehledné informace mailem
Dotace POV MMR - zaslány přehledné informace mailem
PRV2007 – 2013 – obce do 500 obyv. – v r.2010 bude pravděpodobně poslední výzva pro podání žádostí, nutnost
včasné přípravy
• Info z Regionu Kunětické hory
10.11.2009 proběhla výroční valná hromada
obce obdržely zápis z VH a Výroční zprávu za období 2007 – 2009
Nový předseda MAS RKH – Josef Petrenec
Akce2010
•Pro značný zájem a přínos bude vyhlášen II.ročník fotosoutěže – vyhlášení jaro 2010
•Proběhne zpracování kalendáře akcí na 1.pol. r.2010
Obce a členské subjekty byly vyzvány k zaslání seznamu akcí, které si přejí zveřejnit v regionu.
• Probíhá příprava akce Sousedské slavnosti Regionu Kunětické hory 8.5.2010
Možnost prezentace zajímavostí a aktivit ZDARMA pro členské obce a členy Regionu Kunětické hory. Organizace :
L.Šorm.
• Na jaře proběhnou jednání o možných partnerských projektech se sousedními MAS z prostředků PRV2007-2013 (Z
Železných hor do Orlických hor přes Perníkové hejtmanství)
• Podána žádost v rámci POV PK na administrativní činnost RKH a aktivity pro obyvatele.

• Možnost využívání vybavení RKH (projektová technika, výstavní stojany) obcemi.

USNESENÍ:
Rada Svazku obcí pod Kunětickou horou:
• Bere na vědomí informace o přezkoumání hospodaření v r.2009.
• Jednomyslně schvaluje členské příspěvky na r.2010 ve výši 10,-Kč/obyvatel.
• Jednomyslně schvaluje rozpočet na r.2010 jako vyrovnaný ve výši: příjmy 75300,-Kč , výdaje 75300,-Kč.

Zapsala: K.Korejtková
Dne: 15.12.2009
Předsedkyně:
Ing.Jiráňová

Ověřovatelé:

