Zápis
z rady Mikroregionu Pobečví, konané 4.února 2010 v 8.00 hodin
na Obecním úřadě v Radslavicích

Přítomní: Stanislav Jemelík, Jiří Řezníček, Ing.arch.Stanislav Vrubl, Ing.Jana Vrublová
Hana Nehybová, Milan Pyšný, Hana Vagrčková
Program: 1.
2.
3.
4.

Příhraniční spolupráce.
Závěrečná zpráva POV 2009.
Aktivity v roce 2010, požadavky obcí z dotace POV .
Příprava valné hromady mikroregionu.

1. Přítomní hovořili o možnosti rozšíření příhraniční spolupráce s polským Proskowem,
možnost požádání dotace na společné akce, Ing.arch.Vrubl a Jiří Řezníček potvrdili, že
dotaci by musela vyřídit česká strana.Dále hovořili o možnosti dvoudenní exkurze
zástupců obcí mikroregionu do Proskowa.
2. Jana Vrublová a Hana Nehybová informovali o zpracování vyúčtování dotace z POV
2009, potížích se zajištěním dokladů z obcí a předání závěrečné zprávy na Krajský
úřad Olomouckého kraje.
3. Navrhované aktivity v roce 2010 :
a) Společné akce MR - Den mikroregionu – Buk 19.červen 2010, cyklovýlet, odborná
exkurze – navrženo řešit prostřednictvím MAS z projektu příhraniční spolupráce
s nutností zajistit úplné předfinancování – zvláštní příspěvek obcí.
b) POV 2010 - Obce měly možnost do 4.února 2010 předložit radě mikroregionu
požadavky na obsah projektu POV v roce 2010. doručeny byly tyto:
Sušice – ozvučení
Tučín - hydraulická radlice a vysavač na přírodní materiály
Prosenice – ozvučení
Radvanice – sklápěcí vlek za malokraktor a zametací kartáč
Radslavice – hydraulická radlice a čtyřkolová sekačka.
Členové rady vybrali do projektu POV 2010 Mikroregionu Pobečví tyto aktivity:
Ozvučnou soupravu (soubor)
- 109.720,-Kč
Vysavač na přírodní materiál
- 150.000,-Kč
Zametací kartáč
- 78.000,-Kč
Zahradní traktor s žacím ústrojím -150.000,- Kč
Celkem:
487.720,-Kč
V tomto rozsahu bude zpracován projekt a připravena žádost na Ol.kraj.
4. Byl připraven a schválen program valné hromady Mikroregionu Pobečví, která se
bude konat 22.února 2010 v 16.00 hodin na Obecním úřadě v Sobíškách.
5. Obce měly do konce roku 2009 připravit podklady pro kalendář akcí v Mikroregion.
Do dnešního dne jej doručili: Lazníčky, Lazníky, Radvanice, Radslavice, Sušice a
Tučín. Bylo dohodnuto, že zatím nebude zpracován sumářový kalendář za MR, na
webu budou zveřejněny kalendáře jednotlivých obcí. Dále řešit po stanovení
konečných termínů společných akcí.

Dne 5.února 2010
Zapsala Hana Vagrčková

