DSO Mikroregion Pobečví
se sídlem OÚ Prosenice, Na Návsi 10, 751 21 Prosenice , IČO 70966346
Doručovací adresa: Obecní úřad Radslavice, Na Návsi 103, 751 11 Radslavice

Zápis z jednání rady DSO Mikroregion Pobečví,
konané 7. dubna 2010 v 16.00 hodin na Obecním úřadě v Radslavicích
Přítomní: Stanislav jemelík, Ing.Jana Vrublová, Jiří Řezníček, Milan Pyšný, Ing.Eduard Rýček,
Hana Vagrčková
Rada projednala:
1. Návrh prezentace DSO Mikroregion Pobečví na 12. pracovním setkání zástupců
mikroregionů Olomouckého kraje, které se bude konat 29.4.2010 v Tučíně a kterého je MR
spolupořadatelem představila Ing.Jana Vrublová.
2. Předseda MR informoval o uzavřeném partnerství s dechovým orchestrem Moravská
Veselka ze Sušic k projektu Moravsko-slezský hudební rok 2010 “ z Fondu mikroprojektů
Operačního programu přeshraniční spolupráce 2007-2013 ČR – PL
a o podání přiznání DPPO.
3. Projekt „Poznávejme se navzájem“ - informovala Ing.Jana Vrublová- v rámci tohoto
projektu nebyl polskou stranou schválen cyklovýlet, náplň - odborné exkurze v Polsku a Hry
MR. Projekt je podán MAS Záhoří- Bečva společně s MR Záhoří – Helfštýn. Rozpočet - je
počítáno s náklady ve výši 90.672,50 Kč na Hry mikroregionu Buku a s částkou 93.322,Kč na dvoudenní odbornou exkurzi v Proszkowe z celkové částky 297 167,-Kč. Žádost byla
předána 10.3.2010 sekretariátu Euroregionu Praděd ve Vrbně pod Pradědem, 21.května
zasedá výběrová komise.V případě neobdržení dotace se akce uskuteční v omezeném
rozsahu. Obec Buk dosud neinformovala radu mikroregionu o připraveném programu na
Hry mikroregionu, měla by mít zpracované dvě varianty programů: jeden dle rozpisu
v žádosti o dotaci a druhý vlastní program, na který obdrží dotaci z rozpočtu Mikroregionu
ve výši 20.000,-Kč. V případě získání dotace je nutné zabezpečit MAS předfinancování. –
byl schválen na VH 22.2.2010. Dle usnesení z valné hromady v Sobíškách, bude akce
předfinancována mimořádným členským příspěvkem ve výši 23,-Kč na jednoho občana, po
obdržení dotace se obcím částka vrátí.
4. Cyklovýlet zorganizuje obec Prosenice (potvrzeno tel. starostou obce), pravděpodobný
termín 15.května 2010 s dojezdem do Prosenic. MR uhradí náklady na ceny do soutěží
(poháry, kšiltovky, trička,..) v ceně cca 5.000,- Kč
5. POV – na pořízení komunální techniky a ozvučovací soupravy – je potřeba připravit a
provést výběrové řízení - jako veřejná zakázka malého rozsahu.
6. Školení MISYS – zatím reagovalo jen málo obcí, proběhne dle nabídky fy. Geodetika dne
13.5.2010 v počítačové učebně ZŠ v Radslavicích
7. VH svazku – operativně dle potřeb schválených projektů, nejpozději do 10.6.2010. Součástí
programu bude závěrečný účet MR za rok 2009, který bude včas rozeslán k vyvěšení na ÚD
obcí.
Dne 9.4.2010
Zapsala Hana Vagrčková
Stanislav Jemelík
předseda Svazku obcí Mikroregion Pobečví
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