Zápis z jednání shromáždění členů dne 13.12.2001
Účast: viz.prezenční listina.
Program:
1. Zahájení a kontrola úkolů .
2. Zpráva o činnosti předsednictva .
3. Zpráva o hospodaření za rok 2001.
4. Zpráva revizní komise.
5. Návrh zaměření činnosti v roce 2002.
6. Návrh změny stanov.
7. Návrh jednacího řádu.
8. Různé.
9. Usnesení a závěr.
Ad1) Jednání zahájil pan Pazdera konstatováním, že je přítomna nadpoloviční
většina čl.obcí a shromáždění je usnášení schopné. Dále seznámil členy s
návrhem programu. Tento byl bez připomínek schválen.
Ad2 - 4) Pan Pazdera přednesl zprávu o činnosti předsednictva, zprávu o
hospodaření a návrh zaměření činnosti v roce 2002 (tyto materiály obdrželi
členové předem).
Pí Tomášková přednesla zprávu revizní komise o revizi hospodaření svazku v
roce 2001. Revizní komise neshledala žádné nedostatky v hospodaření svazku .
K výše uvedeným materiálům a informaci nebyly žádné připomínky.
Pan Mrázek uvedl, že by bylo vhodné zveřejnit na webové stránce svazku obsah
článku z časopisu Veřejná správa o přehledu, co musí každá obec od 1.1.2002
zveřejnit.
Pí Zíková poděkovala za pomoc ze strany svazku při realizaci projektu
Rekonstrukce kulturních památek. Dále uvedla, že obec Milavče by se ráda
podílela na projektu Revitalizace center obcí.
Ing.Valtr sdělil, že o rozšíření účasti obcí na tomto projektu se uvažuje a sdělení
obce Milaveč bude bráno v úvahu.
Ad5-6) Pan Pazdera seznámil členy s předloženými návrhy změny stanov a
jednacím řádem. Pan Mrázek připomenul, že v §11 ods. 2 a 3 návrhu stanov by
bylo třeba změnit lhůty a dále, že stanovy je potřeba projednat v zastupitelstvech
čl.obcí.
K návrhu jednacího řádu nebyly připomínky.
Ad7) Pan Pazdera sdělil, že o členství ve svazku požádaly obce Koloveč a Pec
p.Č. V obou obcích byla žádost projednána a schválena v zastupitelstvu. Dále
uvedl, že obdržel materiál o cyklostezkách, který bude zaslán všem čl.obcím.

Ad8) Dr.Kusý přednesl návrh usnesení (je přílohou tohoto zápisu).
Tento návrh byl bez připomínek přijat.
Pan Pazdera pak jednání shromáždění ukončil.
USNESENÍ ze shromáždění členů svazku Střed ze dne 13.12.2001.
Shromáždění členů po projednání
a) schvaluje:
1. Zprávu o činnosti předsednictva za rok 2001.
2. Informaci o hospodaření svazku k 30.11.2001.
3. Zprávu revizní komise o revizi hospodaření svazku za rok 2000.
4. Zaměření činnosti svazku v roce 2002.
5. Členský příspěvek pro rok 2002 ve výši 2,--Kč/obyvatele.
6. Přijetí obcí Koloveč a Pec p.Č. za členy svazku.
7. Odměnu pro pokladníka svazku pí. Elisovou ve výši 3000,-Kč/ročně.
8. Změnu stanov svazku s tím, že pro jednotlivé členy vstoupí v platnost po
projednání v zastupitelstvech. Každá čl.obec toto projednání zajistí do 31.1.2002
a stanovisko bezprostředně poté zašle na obec Babylon.
9. Jednací řád svazku v předloženém znění.
b) ukládá předsednictvu:
1. Zajistit realizaci integrovaných projektů předložených pro rok 2002 a
uvedených ve zprávě o činnosti (pokud tyto budou schváleny).
2. Pokračovat v realizaci projektu "Revitalizace center obcí" a rozšířit ho o účast
dalších obcí.
3. Předložit žádost na dotaci mezinár.dětského tábora z fondu Phare CBC.
4. Zajistit vydání informačního letáku svazku.

