Zápis z jednání valné hromady dne 4.4.2001
Účast: viz.prezenční listina.
Program:
1. Zahájení a kontrola úkolů z poslední valné hromady.
2. Zpráva o činnosti předsednictva.
3. Zpráva o hospodaření za rok 2000.
4. Zpráva revizní komise.
5. Návrh rozpočtu na rok 2001.
6. Společné projekty pro rok 2002 z POV - žádosti o dotace.
7. Informace o fondu SAPARD pro rok 2001.
8. Různé.
9. Usnesení a závěr.
Ad1) Jednání valné hromady zahájil pan Pazdera konstatováním, že je přítomno
15 čl.obcí, což je nadpoloviční většina. Dále seznámil členy s návrhem
programu. Tento byl bez připomínek schválen.
Ad2) Pan Pazdera přednesl zprávu o činnosti předsednictva od poslední valné
hromady. K této zprávě nebyly připomínky .
Ad3-4) Pan Pazdera dále seznámil přítomné s hospodařením sdružení v roce
2000 (přehled je přílohou tohoto zápisu). Současně upozornil, že nebyla
provedena kontrola revizní komisí (p.Jílek služebně mimo ČR, pí.Tomáškovánemocná). Revizní komise provede kontrolu v nejbližším možném termínu a
podá zprávu předsednictvu a následně valné hromadě. K tomuto bodu nebyly
žádné připomínky.
Ad5) Pan Pazdera přednesl návrh rozpočtu pro rok 2001. Jde prakticky jen o
členské příspěvky ve výši 2,--Kč/obyvatele. Pokud jde o dotace, zatím není
známo, zda byly schváleny.
Valná hromada přijala návrh rozpočtu bez připomínek.
Ad6) Pan Pazdera seznámil přítomné s návrhem předsednictva na společné
projekty na rok 2001 a 2002 z programu POV a Phare CBC.
Z programu Phare CBC pro rok 2001 byla podána žádost o dotaci na zpracování
studie proveditelnosti rozvoje turismu. Dotace byla schválena. Dále byla podána
žádost o dotaci z POV na opravu kulturních památek a na poradenskou činnost.
Podíly u dotace na opravu kulturních památek si budou obce hradit ze svých
prostředků + podíl pro sdružení z výše přijaté částky (podle usnesení valné
hromady z 6.11.2000).
Pro rok 2001 byla dále předsednictvem schválena žádost o dotaci z Phare CBC o
celkových nákladech ve výši 165000,--Kč na uskutečnění konference o
přeshraniční spolupráci. Konkrétní finanční spoluúčast orgánů ČR bude

dohodnuta po případném schválení dotace.
Pro rok 2002 navrhuje předsednictvo požádat o dotaci z Phare CBC na
uskutečnění tábora mládeže ČR a SRN.
Dále z POV pro rok 2002 doporučuje požádat o dotaci na :
- zřízení veřejných internetových stanic v knihovnách čl.obcí
- zpracování studie o možnostech využití alternativních zdrojů energie v
mikroregionu
- zpracování studie o nevyužitých objektech a lokalitách v katastru čl.obcí, které
by mohly sloužit k drobnému podnikání
- vybudování resp. rekonstrukce zastávek autobusů vč.čekáren
- poradenskou činnost pro rok 2002
Tento návrh projektů přijala valná hromada bez připomínek.
Ad7) Zástupci RRA PK (Ing.Uhlík a Mgr.Zelenka) seznámili přítomné se
záměry programu SAPARD, jeho možnostmi a perspektivou. Je potřeba
připravovat možné náměty projektů již v současné době. Žádosti se budou
pravděpodobně předkládat na podzim 2001 pro rok 2002.
Valná hromada vzala tyto informace na vědomí.
Ad8). Ing.Picka přednesl návrh na účast sdružení na RegionTouru 2002.
Předpokládané náklady cca 200.000,--Kč. Navrhl oslovit sousední sdružení o
možnou finanční spoluúčast. Jednalo by se o mikroregiony: Kdyňsko,
Kolovečsko, Chodská liga, Rybník, Sedmihoří, případně Staňkov.
Pokud by tyto mikroregiony byly ochotny se podílet na spolufinancování,
představoval by finanční náklad na obyvatele cca 5,--Kč. V opačném případě
cca 7,--Kč/obyvatele.
Pan Herbrik připomenul, že přípravu RegionTour by komplexně mohlo
zabezpečit MKS Domažlice.
K návrhu nebyly žádné další připomínky a valná hromada vyslovila souhlas s
účastí mikroregionu na RegionTour 2002.
Předsednictvo na svém příštím zasedání projedná, kdo bude pověřen jednáním s
představiteli výše uvedených mikroregionů a stanoví časový projekt přípravy.
Pan Pazdera informoval o tom, že předsednictvo projednávalo návrh pana Látky
na doplnění názvu mikroregionu o slovo "domažlicko", aby tak z názvu
konkrétněji vyplývala územní působnost. Bude však třeba konkrétně zjistit
právní dopady takové změny. O zjištěných závěrech bude informována příští
valná hromada.
Valná hromada nemá k postupu připomínky.
Na závěr přijala valná hromada usnesení (viz.příloha).
Zapsal: Dr.Kusý

USNESENÍ valné hromady ze dne 4.4.2001.
Valná hromada:
1. Bere na vědomí:
- zprávu o činnosti předsednictva od poslední valné hromady
- zprávu o hospodaření za rok 2000
2. Souhlasí:
- s návrhem rozpočtu pro rok 2001
- s přípravou a podáním žádostí na společné projekty pro rok 2001 a 2002 z
fondů Phare CBC a POV, jak jsou uvedeny v bodě 6)
- s účastí mikroregionu na RegionTour 2002
- aby předsednictvo využívalo prostředky z přidělených dotací podle jejich
určení a následně informovalo valnou hromadu o způsobu jejich využití.
- aby předsednictvo připravilo a zajistilo účast členů sdružení na akci Země
živitelka dne 4.9.2001.
3. Ukládá předsednictvu:
- zajistit provedení kontroly hospodaření revizní komisí a podat zprávu na příští
valné hromadě
- pokračovat v organizaci a přípravě účasti sdružení na RegionTour 2002 a
připravit na jednání příští valné hromady konkrétní návrh účasti
- prověřit do příští valné hromady možnost doplnění názvu sdružení o
"domažlicko"

