Zápis ze zasedání rady „Svazku obcí pod Kunětickou horou“
dne 18. 5. 2010 ve Starých Ždánicích
Přítomní a hosté: viz. prezenční listina
Program:
1) Zahájení jednání rady
2) Schválení závěrečného účtu
3) Rozpočtové změny
4) Aktuální stav akcí 2010
5) Info z Regionu Kunětické hory
6) Různé
1) Zahájení
Jednání zahájila předsedkyně Ing. Jana Jiráňová a přivítala přítomné.
Konstatovala, že zasedání rady je usnášeníschopné.
2) Schválení závěrečného účtu
Předsedkyně svazku předložila přítomným závěrečný účet svazku včetně závěrečné zprávy o hospodaření za rok 2009 a
výsledku přezkoumání hospodaření pracovníky Pardubického kraje. Závěrečný účet byl řádně vyvěšen ve všech
členských obcích.
Přítomní jednomyslně schvalují závěrečný účet svazku a celoroční hospodaření svazku za rok 2009.
3) Rozpočtové změny
Na základě obdržených dotací z rozpočtu Pardubického kraje byly schváleny následující rozpočtové změny:
1) příjmy - dotace od kraje – (POV – poradenství)
75000,- Kč
příjmy – nákup ostatních služeb (pol.č.5169)
- 12400,- Kč
výdaje - konzultační činnosti
107400,- Kč
2) příjmy - dotace od kraje (POV – Vítejte v mikroregionu)
400000,- Kč
příjmy - příspěvky od obcí na spolufinancování
180000,- Kč
výdaje – Vítejte v mikroregionu – vítací tabule
580000,- Kč
3) příjmy - příspěvky od obcí na spolufinancování
258406,04,- Kč
výdaje - zkvalitnění cyklotras
510944,- Kč
4) Aktuální stav akcí 2010
• Zkvalitnění relaxačního systému cyklotras regionu Kunětické hory
Grant PK ve výši 250000,-Kč, min. celkové náklady 510944,-Kč. Akce probíhá dle uzavřených SOD. Přítomní zvolili
variantu infomapy č.2. Do 21.5.2010 zašlou mailem požadavky a návrhy na změny, především týkající se symbolů u
příslušné obce. Do 31.5.2010 bude osazen veškerý mobiliář (sezení, stojany pro infomapy), vč. umístění infomap na
stojany a doznačení cyklotras. Probíhá ukončení akce. Do 30.6. bude zpracováno a odevzdáno na PK vyhodnocení.
• Vítejte v mikroregionu – výše dotace 400000,-Kč, min. celk.náklady 580000,-Kč. V rámci projektu bude
pořízeno cca 25 stojanů a 55 smaltových cedulí. Bude upřesněno na základě požadavků od obcí a dle cenových nabídek
dodavatelů. Požadavky na stojany a znaky uvedou obce do tabulky. Představitelé obci do 28.5. zašlou K.Korejtkové
kontakty či nabídky odborných firem. Následně budou zpracovány podklady pro výběr dodavatele. Obec Ráby se
nebude daného projektu účastnit.
• Poradenství pro svazek obcí POV PK2010
Dotace ve výši 75000,-Kč 70%, 30% spolufinancování 32400,-Kč. Přítomní jednomyslně schválili Mandátní smlouvu
mezi Svazkem obcí pod Kunětickou horou a Kateřinou Korejtkovou na poradenskou činnost v r.2010 ve výši 107400,Kč.
• Aktualizace dat a výroba map čísel popisných.
Akce bude dokončena do 31.5.2010. Do 21.5. bude provedeno předání podkladů obcím ke korekturám.
5) Info z Regionu Kunětické hory
8.4.2010 proběhla valná hromada – pozvánku obdržely všechny obce
• Prezentační mat.2010 (využito oceněných fotografií z fotosoutěže regionu 2009)- 4 druhy pohledů po 4000ks
kalendáříky - 4 druhy po 4000ks.
Každý člen a členská obec obdržela ukázku každého pohledu a každého kalendáře. Ostatní materiály budou využity
k prezentaci dle potřeby členů a konaných akcí. K dispozici kdykoli k vyzvednutí u O.Zelinkové.
• Příprava akcí pro veřejnost
Zpracování a aktualizace kalendáře akcí na r.2010 - na webu MAS RKH a SO PKH- možno aktualizovat
Sousedské slavnosti Regionu Kunětické hory proběhly 8.5.2010 – vytvořena Naučná stezka Regionem Kunětické
hory, instalace v areálu Perníkové chaloupky, využívají ZŠ, MŠ a návštěvníci Muzea perníku.
Fotosoutěž regionu 2010 – podklady připraveny, byl vyhlášen 2.ročník pro r. 2010 s tématem: Jak se žije v Regionu
Kunětické hory. Prosíme o tisk a zveřejnění plakátků.
• Spolupráce s partnerskými subjekty
Krajská agentura pro zemědělství a venkov – ve zpracování výstavní banner (200 x 80 cm) zdarma pro prezentaci MAS
RKH (dodání cca červen 2010) – možno využívat při akcích členů – bude k dispozici u O.Zelinkové.

Klub starostů Polabí – dobrovolná spolupráce představitelů obcí z Královehradeckého a Pardubického kraje,
spolupracuje s MAS RKH, zajišťuje informace o projektech Stezka mechu a perníku, Cyklisté vítáni –organizátoři
připravili akci Labské pasy, možno se zapojit pro místa na stezce č.24.
Národní síť MAS ČR – program Zelená úsporám – MAS RKH zajišťuje poradenský servis na daném území pro
zájemce na základě uzavřené smlouvy. Probíhá konečná fáze jednání.
Česká zemědělská univerzita Praha – E senior – proběhlo představení projektu spolupráce, přednáškové cykly
univerzity 3.věku pro seniory. K.Korejtková se pokusí zajistit ukázkovou lekci pro pořadatele.
• projekty spolupráce s MAS
MAS ŽR x MAS RKH Relax parky Perníkového hejtmanství , všichni osloveni e-mailem, zaslány podklady, 7.5.2010
v HM proběhlo jednání všech zúčastněných. V projektu 10 lokalit (5 MAS RKH, 5 MAS ŽR). Obsah projektu:
vytvoření identických lokalit na obou územích. Náklady pro jednotlivé obce 192948,-Kč /lokality, z toho 144711
dotace. Do 30.6.2010 bude podána žádost. Výsledky výběru budou známy cca listopad 2010.
• Stále trvá možnost využívání vybavení RKH (projektová technika, výstavní stojany) obcemi a subjekty z
území.
6) Různé
• Info pro obce o aktuálních dotačních programech:
PRV2007 – 2013 – obce do 500 obyv. – poslední výzva přesunuta až do r.2011, v r.2010 výzva nebude
OPŽP – zateplování objektů, čištění vodních nádrží, biokoridory, péče o aleje, sběrné dvory........ (výzvy průběžné,
min. 1x ročně)
POV MMR – obce do cca 3000 obyv., dotace na opravy drobných památek, na dětská hřiště u školek a škol,
v mateřských centrech (termín žádostí leden 2011)
V případě zhodnocení jakéhokoli záměru a zpracování podkladů a žádostí mohou obce kontaktovat K.Korejtkovou
individuálně.
• Platby členských příspěvků:
Čl.příspěvek dosud neuhradily obce Borek, Staré Hradiště, Staré Ždánice, Stéblová.
• Změna tras KČT:
Předsedkyně přítomné informovala o návrhu změn cyklotras v úseku Ráby – Kunětice. Podklady budou zaslány na
vědomí.

USNESENÍ:
Rada Svazku obcí pod Kunětickou horou:
• Jednomyslně schvaluje Závěrečný účet a hospodaření svazku za r. 2009.
• Jednomyslně schvaluje rozpočtové změny pro r.2010
1) příjmy - dotace od kraje – (POV – poradenství)
75000,- Kč
příjmy – nákup ostatních služeb (pol.č.5169)
- 12400,- Kč
výdaje - konzultační činnosti
107400,- Kč
2) příjmy - dotace od kraje (POV – Vítejte v mikroregionu)
400000,- Kč
příjmy - příspěvky od obcí na spolufinancování
180000,- Kč
výdaje – Vítejte v mikroregionu – vítací tabule
580000,- Kč
3) příjmy - příspěvky od obcí na spolufinancování
258406,- Kč
výdaje - zkvalitnění cyklotras
510944,- Kč
• Jednomyslně schvaluje Mandátní smlouvu mezi Svazkem obcí pod Kunětickou horou a Kateřinou
Korejtkovou na poradenskou činnost v r.2010 ve výši 107400,-Kč.

Zapsala: K.Korejtková
Dne: 18.5.2010
Předsedkyně:
Ing.Jiráňová

Ověřovatelé:

