Přestavlky dne 15.1. 2008.

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ DSO BRODEC.
Datum konání:

15.1.2007 od 16.00 hod.

Místo konání:

Přestavlky – úřadovna obce

Přítomni:

Starostové devíti zúčastněných obcí (zástupci),

Hosté:

dr. Tomáš Kytlík RDA Rychnov nad Kněžnou

Nepřítomni:
PROGRAM JEDNÁNÍ: 1.) Seznámení přítomných zástupců s usnesením č.VII./2007
2.) Společná diskuze nad projektem POV/2008 a schválení jeho
Záměrů.
3.) Vyjádření se k dalším možnostem Grantů a společných
projektů
4.) Diskuze

PROJEDNÁNÍ PŘEDCHOZÍHO USNESENÍ č. VII.
Předseda DSO přečetl usnesení z posledního jednání. Požádal přítomné zástupce o vrácení
vyvěšených rozpočtů DSO na r.2008.
ZÁSTUPCI VZALI ZPRÁVU O USNESENÍ č.VII. NA VĚDOMÍ
1. ) SPOLEČNÝ PROJEKT NA R.2008 – POV
Předseda DSO připomněl zástupcům přípravné období od posledního jednání, kdy se měla
každá obec vyjádřit prostřednictvím dotazníku, který každému zástupci předložil dr. Tomáš
Kytlík.
Po vysvětlení všech okolností týkajících se Programu obnovy venkova /2008, které
vyčerpávajícím způsobem objasnil p. Kytlík byl schválen společný záměr.
V r.2008 požádá DSO Brodec o dotaci o celkové výši 1.000.000.-Kč v integrovaném projektu,
který bude obsahovat tyto základní záměry.
a.)

pokračující revitalizaci návsí a jednotlivých částí obcí.

b.)

nákup komunální techniky.

c.)

podpora kulturních, sportovních a společenských akcí.

d.)

dokončení bezdrátového rozhlasu a posílení internetové sítě.

Výše finanční účasti v jednotlivých oblastech bude upřesněna po obdržení potvrzení o schválení
dotace na r.2008. Rozdělení finančních prostředků bude v zásadě respektovat počet obyvatel
v jednotlivých obcích, pokud nebude rozhodnuto jinak.

Pan dr. Tomáš kytlík zmínil další možnosti žádostí o dotaci v r.2008. Jedná se o Grant
Královéhradeckého kraje na Poradce pečovatele ve výši 60-ti tisíc Kč. Dále fond mikro projektů (cíl
3 ) na příhraniční spolupráci z našim Polským partnerem ( výše do 30-ti tisíc euro) a podpora cyklo
dopravy v návaznosti na Krajský úřad (tento program nebyl zatím zveřejněn).
Předseda DSO Brodec požádal přítomné zástupce obcí o souhlas s pravidly žádosti do POV/2008 a
z návrhem integrovaného projektu na r.2008.
HLASOVÁNÍ:
P R O – hlasovalo všech devět přítomných zástupců tj.100%
2.) Diskuze
Po vzájemné diskuzi bylo dohodnuto, že sbor zástupců bude dodržovat jednání vždy
v posledním úterý toho kterého měsíce r.2008.
Pokud bude nutné jednat v jiný termín než shora pevně stanovený, budou zástupci jednotlivých obcí
zváni včas emailovou poštou.
Předseda DSO požádal předsedkyni inventurní komise p. D. Kuběnkovou o předložení výsledku
inventury/2007 .

Vážení páni starostové, vážení zástupci DSO Brodec na další společnou schůzku přineste kulaté
razítko vašich obcí, abychom mohli potvrdit opravené stanovy svazku. Děkuji.
(již definitivně)
Příští jednání zástupců DSO Brodec proběhne v Přestavlkách dne 26.února 2008 od.16.00hod.

Zapsal a na vědomí dává …………………

Karel Urbanec
předseda DSO

USNESENÍ
ZÁSTUPCŮ DSO BRODEC
// číslo I.//

Přestavlky dne 15.1.2008

Přítomno: 9. zástupců obcí
1. host p.T. Kytlík

Zástupci DSO Mikroregionu Brodec ………
BEROU NA VĚDOMÍ:
a.) Seznámení se zápisem předešlého jednání a usnesením č.VII./2007

SCHVALUJÍ:
a.)

Společný integrovaný projekt z POV/2008 podle pravidel r.2008 v celkové výši dotace
1.000.000.-Kč
HLASOVÁNÍ : PRO – hlasovalo 9 přítomných zástupců 100%

POVĚŘUJÍ:
Předsedu DSO a poradce p. Tomáše Kytlíka přípravou společného projektu na r.2008
z Programu Obnovy Venkova podle předem stanovených záměrů.

Přestavlky dne 15.ledna r.2008

Karel Urbanec
předseda DSO

