Zápis z jednání předsednictva sdružení Střed ze dne
24.10.2001
Program:
1. Kontrola plnění úkolů
2. Účast sdružení na dotačních titulech EU.
3. Možnosti zajištění finančního krytí projektů.
4. Spoluúčast obcí na nákladech projektů-návrh.
5. Různé.
Účast viz. prezenční listina.
Ad1) Od posledního zasedání byl nesplněn úkol odeslání dopisu ústředním
orgánům ohledně zákona o rozpočtovém určení daní. Dopis byl začátkem října
odeslán - kanceláři Prezidenta ČR, PSP,rozpočtovému výboru PSP, Senátu, MF,
a MF Dnes. Všechny tyto orgány příjem dopisu potvrdily.
Usnesení:
Předsednictvo - s obsahem dopisu souhlasí a ukládá panu Pazderovi odeslat
dopis všem poslancům a senátorům za PK.
Zajistí: p.Pazdera,Dr.Kusý
Termín: do 31.10.2001
Ad2) Zástupce firmy URBIOPROJEKT Plzeň .ing.Valtr, informoval o studii
proveditelnosti "Využití území Čerchovska pro turistický ruch". Studie je
dokončena a bude sdružení předána do konce října 2001. Stane se výchozím
materiálem pro přípravu projektů k rozvoji cestovního ruchu. V současné době
se intenzivně pracuje na podkladech pro materiál "Revitalizace center obcí", kde
bude podána žádost o dotaci z fondu SAPARD. Projektu se zúčastní 9 čl. a 2
nečl.obce.
Usnesení:
Předsednictvo bere informaci na vědomí a ukládá panu Pazderovi zajistit
pokračování prací na přípravě dokumentu a zaslat Ing.Valtrovi usnesení
předsednictva o schválení zpracování studie URBIOPROJEKTEM. Dr.Kusý
zajistí zaslání informace všem zúčastněným obcím, jaké podklady budou třeba k
podání žádosti o dotaci.
Zajistí: p.Pazdera, Dr.Kusý
Termín: do 31.10. 2001
Ad3) Pan Pazdera informoval o jednání s bankovními domy (KB,ČSOB,ČS) o
možnostech přijetí záruky za případné úvěry pro obce v souvislosti s dotacemi z
fondu SAPARD. Všechny bankovní domy jsou ochotny s obcemi spolupracovat.
Je však třeba, aby zástupce obce vedl jednání osobně. Informace v tomto směru
bude všem čl.obcím zaslána.

Zajistí: p.Pazdera, Dr.Kusý
Termín: 31.10.2001
Ad4) Pan Pazdera předložil návrh, aby jednotlivé obce zúčastněné na
integrovaných projektech, přispívaly určitým procentem z částky přijaté dotace
na práce spojené s přípravou projektů. To by se týkalo i nečl.obcí. Částka
příspěvku by se stanovila tak, že obec (město) zahrnutá do projektu, se bude
podílet na úhradě nákladů na přípravu projektu stejným procentem, jaký se
hodlá finančně účastnit, a to v přepočtu proti celkové částce integrovaného
projektu.
Příklad: Projekt celkem 50mil.Kč: obec XY projekt 10mil.Kč 10/0,5=20%.Podíl obce na doplatku bude 20% z požadované částky, což je cena
služby bez státní dotace.
Usnesení:
Předsednictvo s tímto návrhem souhlasí a ukládá panu Pazderovi informovat v
tomto smyslu valnou hromadu.
Termín: prosinec 2001
Ad5) Dr.Kusý informoval o stavu přípravy účasti na RegionTouru 2002. Pokud
jde o finanční prostředky, je ze sponzorských příspěvků zatím k dispozici částka
95000Kč. To je k pokrytí nákladů nedostačující. Členové předsednictva zaurgují
ve svých obvodech podniky, které přislíbily finanční pomoc. V tomto smyslu
bude informována i pí.Kaiserová z OkÚ.
Zajistí: čl.předsednictva,Dr.Kusý
Termín: do 31.10.2001
Předsednictvo dále projednalo možnost uskutečnění zasedání rozšířeného
předsednictva za účasti poslanců PSP a Senátu za PK, představitelů KÚ PK,
RRA PK. Na jednání by byl projednán program valné hromady a v neformální
besedě by pozvaní představitelé byli seznámeni s činností našeho sdružení.
Usnesení:
Předsednictvo ukládá Ing.Pickovi a Dr.Kusému zajistit místo jednání, navrhnout
termín a program. Termín: do 5.11.2001.
Zapsal: Dr.Kusý

