Mikroregion Dobrohost
dobrovolný svazek obcí

zápis z jednání VH č. 41 (04/2016)
dne 20. 12. 2016 od 18:00 hodin, Hora Svatého Václava (pension Pohoda)
Přítomni:
Obec Drahotín – Jan Michal, starosta obce
Obec Hora Svatého Václava - David Kraml, starosta obce / místopředseda svazku
Obec Hvožďany - Jaromír Pech, místostarosta obce
Obec Mnichov - Josef Johánek, starosta obce
Město Poběžovice - Mgr. Hynek Říha, starosta města / předseda svazku
Obec Rybník - Ing. Miroslav Kadlec, starosta obce
Dominika Adamcová - manažerka svazku

Omluveni:
Hosté:
Program jednání:
1) Zahájení, schválení programu a volba ověřovatele zápisu
2) Kontrola usnesení ze 40.VH a předešlých + kontrola úkolů
3) Hospodaření svazku k 30. 11. 2016
4) Rozpočtová opatření
5) Inventarizace majetku svazku k 31. 12. 2016
6) Rozpočet svazku na rok 2017 a rozpočtový výhled na období 2018-2020
7) Projekt „Revitalizace drobných sakrálních památek na území svazku obcí Mikroregion Dobrohost“
8) Informace o činnosti svazku za rok 2016
9) Dílčí přezkoumání hospodaření svazku ze dne 7. 10. 2016
10) Dispoziční fond - Strategie přeshraničního rozvoje Mikroregion Dobrohost
11) Různé – Veletrh cestovního ruchu Regiontour 2017 v Brně, Plán činnosti svazku na rok 2017 (příprava
akcí a projektů), Akce členských obcí 01/2017-03/2017, Přeshraniční spolupráce

Závěry a usnesení:
Ad 1) Zahájení, schválení programu a volba ověřovatele zápisu
Předseda svazku přivítal přítomné zástupce členských obcí svazku a manažerku svazku.
Požádal o předložení potvrzených pozvánek na VH a návrhu rozpočtu na rok 2017 vyvěšených na úředních
deskách jednotlivých obcí včetně elektronické úřední desky.
Potvrzenou pozvánku a návrh rozpočtu svazku na rok 2017 dodaly obce: Drahotín, Hora Svatého Václava,
Hvožďany, Mnichov, Poběžovice i Rybník - tedy všichni.
Poté předložil návrh programu, s doplněním bodu 6) o rozpočtový výhled na období 2018-2020. Přítomní
k navrženému a doplněnému programu neměli připomínek.
1/ VH schvaluje doplněný program 41. VH v předloženém znění.
Schváleno (5 pro : 0 proti : 0 zdržel se)
Dále předseda svazku navrhl, aby ověřovatelem zápisu z jednání 41.VH byl pan Jan Michal (zástupce obce
Drahotín).
2/ VH volí ověřovatelem zápisu ze 41. VH pana Jana Michala, zástupce obce Drahotín.
Schváleno (5 pro : 0 proti : 0 zdržel se)
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Ad2) Kontrola usnesení z 40. VH a předešlých (+kontrola ostatních úkolů)
Předseda svazku předložil informaci o plnění usnesení od poslední valné hromady a dalších úkolů.
Ukládající usnesení z VH:
VH 40/4
VH ukládá předsedovi svazku zaslat jednotlivým členským obcím upravený seznam původně vybraných
křížků k revitalizaci jednotlivými obcemi, aby mohl být tento seznam případně aktualizován na dalším
jednání VH v prosinci 2016. – TRVÁ – Termín prodloužen do 31. 1. 2017, bude projednáno na pracovním
jednání.
VH 40/9
VH schvaluje předložená nápravná opatření přijatá v souvislosti s nedostatky uvedenými v Zápise z dílčího
přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Dobrohost za rok 2016 ze dne 21. 10. 2016 a ukládá předsedovi
svazku bezodkladně zaslat Krajskému úřadu Plzeňského kraje, Odbor ekonomický, oddělení přezkoumávání
hospodaření obcí a kontroly Zprávu o přijetí nápravných opatření ke zjištěným nedostatkům uvedeným
v tomto zápise. – SPLNĚNO – Podrobně uvedeno v bodě 9) této VH.

Ad 3) Hospodaření svazku k 30. 11. 2016
Předseda svazku předložil VH informaci o hospodaření svazku k 30. 11. 2016 s příjmy po konsolidaci ve
výši 612.863,84 Kč a výdaji po konsolidaci ve výši 306.686,60 Kč. K 30. 11. 2016 bylo na účtu svazku
421.209,93 Kč a v pokladně 5.306,00 Kč.
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 30. 11. 2016 je přílohou tohoto zápisu z VH.
3/ VH bere na vědomí informaci o hospodaření svazku k 30. 11. 2016.
Schváleno (5 pro : 0 proti : 0 zdržel se)

Do jednání valné hromady se dostavil Ing. Miroslav Kadlec – počet přítomných s hlasovacím
právem stoupl na 6.

Ad 4) Rozpočtová opatření
Předseda svazku předložil VH k projednání a schválení rozpočtová opatření č. 02/2016 (RO č. 02/2016). Po
diskusi byla přijata následující usnesení:
Rozpočtová opatření č. 02/2016 jsou přílohou tohoto zápisu z VH.
4/ VH schvaluje Rozpočtová opatření č. 02/2016 (RO č. 02/2016) v předloženém znění.
Schváleno (6 pro : 0 proti : 0 zdržel se)
5/ VH pověřuje předsedu svazku k provedení nutných rozpočtových opatření k 31. 12. 2016, pokud
v součtu v rozpočtové kapitole nepřesáhnou 10.000,- Kč.
Schváleno (6 pro : 0 proti : 0 zdržel se)

Ad 5) Inventarizace majetku svazku ke dni 31. 12. 2016
Předseda svazku konstatoval, že je nutné k 31. 12. 2016 provést inventarizaci majetku svazku, což se týká
movitého majetku, stavu finančních prostředků na účtech a v pokladně a rovněž stavu závazků a pohledávek.
Proto je potřeba ustanovit inventarizační komisi. Předseda svazku předložil připravený plán inventur pro rok
2016.
6/ VH schvaluje inventarizační komisi k provedení řádné periodické inventarizace majetku svazku ke dni
31. 12. 2016 ve složení Jana Tarková - předseda (účetní svazku), Jan Michal - člen a David Kraml - člen.
Schváleno (6 pro : 0 proti : 0 zdržel se)

Ad 6) Rozpočet svazku na rok 2017
Předseda svazku předložil návrh rozpočtu svazku na rok 2017, který byl po dobu 15 dnů vyvěšen na úřední
desce svazku (města Poběžovice) včetně webových stránek a na úředních deskách jednotlivých členských
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obcí svazku včetně elektronických úředních desek. Rozpočet je navržený jako schodkový s tím, že schodek
bude hrazen z finančních prostředků minulých let.
Návrh rozpočtu na rok 2017 obdrželi rovněž zástupci obcí pro jednání této VH emailem. V rámci projednání
návrhu rozpočtu byly vysvětleny jednotlivé části rozpočtu. V příjmové části rozpočtu je počítáno s členskými
příspěvky ve výši 50,- Kč / obyvatele, jako v minulém roce. Výše příspěvků na rok 2017 byla odsouhlasena a
součástí usnesení o rozpočtu na rok 2017 je i příslušné usnesení.
Předseda svazku navrhl změnu v rozpočtu:
V příjmové části zvýšit výdaje v kapitole 4121 (neinvestiční přijaté transfery od obcí) o 240.000,- Kč
(příspěvky od členských obcí svazku na projekty) a současně snížit výdaje v kapitole 4221 o 240.000,- Kč,
a to z důvodu, že projekty dokončované a realizované v roce 2017 (Revitalizace drobných sakrálních
památek na území svazku obcí Mikroregion Dobrohost, Strategie přeshraničního rozvoje Mikroregionu
Dobrohost a Panevropský půlmaratón 2017) budou neinvestiční.
Dle sdělení pracovnic Krajského úřadu Plzeňského kraje, Odboru ekonomického, oddělení přezkoumávání
hospodaření obcí a kontroly bude nutné tyto neinvestiční příspěvky schválit v zastupitelstvech jednotlivých
obcí a uzavřít příslušnou veřejnoprávní smlouvu. Po ukončení jednotlivých projektů pak bude nutné přesně
vyúčtovat obcím dle skutečných nákladů a zbylé prostředky na základě uzavřených veřejnoprávních smluv
vrátit do rozpočtu jednotlivých obcí.
Předpoklad rozúčtování příspěvků na jednotlivé projekty:
 Revitalizace drobných sakrálních památek na území svazku obcí Mikroregion Dobrohost - dle
skutečných vlastních nákladů na „křížky“ bez dotace z Plzeňského kraje
 Strategie přeshraničního rozvoje Mikroregionu Dobrohost - dle počtu obyvatel k 1. 1. 2017
 Panevropský půlmaratón 2017 - dle počtu obyvatel k 1. 1. 2017
Neinvestiční příspěvky na rok 2017 (návrh):
Město Poběžovice
120.000,- Kč
Obec Drahotín
30.000,- Kč
Obec Hora Svatého Václava
15.000,- Kč
Obec Hvožďany
15.000,- Kč
Obec Mnichov
30.000,- Kč
Obec Rybník
30.000,- Kč
Návrh rozpočtu svazku na rok 2017 a Schválený rozpočet svazku na rok 2017 jsou přílohou tohoto zápisu
z VH.
Po diskusi bylo přijato následující usnesení:
7/ VH schvaluje schodkový rozpočet svazku Mikroregion Dobrohost na rok 2017 s příjmy ve výši
+565.000,00 Kč, výdaji ve výši -622.300,00 Kč a financováním +57.300,00 Kč přičemž schodek rozpočtu
bude hrazen z finančních prostředků minulých let a současně VH oproti návrhu rozpočtu schvaluje
navýšení příjmové části rozpočtu v kapitole 4121 o 240.000,- Kč a současně snížení příjmové části
rozpočtu v kapitole 4221 o stejnou částku 240.000,- Kč (zdůvodnění: Příspěvky od členských obcí
na projekty budou účtovány jako neinvestiční, neboť plánované projekty budou rovněž neinvestiční).
Schváleno (6 pro : 0 proti : 0 zdržel se)
8/ VH schvaluje členské příspěvky jednotlivých členských obcí na rok 2017 ve stejné výši jako v roce 2016,
a to 50,- Kč za 1 obyvatele členské obce dle statistiky ČSÚ ke dni 1. 1. 2017 a současně VH žádá jednotlivé
zástupce členských obcí, aby tyto neinvestiční příspěvky zařadily do svých rozpočtů obcí na rok 2017.
Schváleno (6 pro : 0 proti : 0 zdržel se)
9/ VH schvaluje neinvestiční příspěvky jednotlivých členských obcí na rok 2017 dle předloženého návrhu Město Poběžovice 120.000,- Kč, Obec Drahotín 30.000,- Kč, Obec Hora Svatého Václava 15.000,- Kč,
Obec Hvožďany 15.000,- Kč, Obec Mnichov 30.000,- Kč a Obec Rybník 30.000,- Kč, přičemž tyto
neinvestiční příspěvky budou použity na financování projektů svazku v roce 2017-2018 (Revitalizace
drobných sakrálních památek na území svazku obcí Mikroregion Dobrohost, Strategie přeshraničního
rozvoje Mikroregionu Dobrohost a Panevropský půlmaratón 2017) a současně VH žádá jednotlivé
zástupce členských obcí, aby tyto neinvestiční příspěvky zařadily do svých rozpočtů obcí na rok 2017.
Schváleno (6 pro : 0 proti : 0 zdržel se)
10/ VH na základě schváleného rozpočtu ukládá předsedovi svazku zaslat nejpozději do 31. 1. 2017
jednotlivým členským obcím výzvu k zaplacení členských příspěvků na rok 2017 ve výši 50,- Kč/obyvatele
členské obce dle statistiky ČSÚ ke dni 1. 1. 2017, a to se splatností nejpozději do 30. 4. 2017 a současně
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ukládá předsedovi svazku zaslat bezodkladně jednotlivým členským obcím informaci o výši investičních
příspěvků jednotlivých členských obcí schválených valnou hromadou pro rok 2017 včetně informací
o splatnosti těchto investičních příspěvků nejpozději do 30. 4. 2017 a nutnosti uzavření veřejnoprávních
smluv na poskytnutí těchto příspěvků. Vzory těchto smluv poskytne svazek.
Schváleno (6 pro : 0 proti : 0 zdržel se)
Předseda svazku předložil VH ke schválení Rozpočtový výhled svazku na období 2018-2020.
Rozpočtový výhled na období 2018-2020 je přílohou tohoto zápisu z VH.
11/ VH schvaluje Rozpočtový výhled svazku na období 2018-2020 v předloženém znění.
Schváleno (6 pro : 0 proti : 0 zdržel se)

Ad 7) Projekt „Revitalizace drobných sakrálních památek na území svazku obcí Mikroregion
Dobrohost“ – II. etapa
Předseda svazku informoval přítomné o aktuálním stavu realizace projektu „Revitalizace drobných
sakrálních památek na území svazku obcí Mikroregion Dobrohost“, který byl podpořen Plzeňským krajem
z programu PSOV PK 2016 – Integrované projekty ve výši 150.000,- Kč. Celkové náklady na vlastní
revitalizaci „křížků“ činí 268.432,- Kč vč. DPH (tzn. revitalizace křížků, pořízení malého žulového
podstavce včetně instalace pro osazení informační desky).
Termín ukončení akce je nejpozději do 31. 3. 2017. V současné době jsou připraveny vlastní „křížky“
k dokončení, ale vzhledem k počasí to není možné. Jakmile bude vhodnější počasí dokončí firma Kamenictví
M+K práce. Vše se stihne do 03/2017 tak, aby se dalo vyfakturovat a uhradit nejpozději do 31. 3. 2017
Jak bylo uvedeno již na minulé VH z projektu spolufinancovaného z dotace není financován nákup laviček
a zhotovení vlastních informačních tabulek – realizováno z vlastních prostředků svazku (součástí rozpočtu na
rok 2017).
Současný stav:
- Křížky – opravy křížků (opravy podstavců, čištění, impregnace, osazení nových nebo opravených
železných křížů) a osazení žulových podstavců bude dokončeno do poloviny měsíce března 2017.
- Texty na informační desky byly zpracovány Martinem Milichovským, Plzeň – jsou připraveny,
odsouhlaseny texty. Instalace proběhne nejpozději do poloviny 03/2017 a platba nejpozději
do 31. 3. 2017 (termín ukončení akce).
- Výroba informačních cedulí bude zadána firmě Plzeňská knihvazba s.r.o., Domažlice – po vyrobení
budou instalovány nejpozději do poloviny 03/2017 a platba nejpozději do 31. 3. 2017 (termín ukončení
akce).
- Výroba laviček byla zadána Jiřímu Tauerovi z Postřekova – lavičky jsou vyrobeny, uloženy v Načetíně
(celkem 6ks). Platba proběhne počátkem roku 2017 a lavičky budou instalovány nejpozději do poloviny
03/2017.
- Za úpravu terénu kolem revitalizovaných drobných sakrálních památek v souvislosti s osazením laviček
a informačních desek odpovídají jednotlivé členské obce. Termín realizace nejpozději do 31. 3. 2017
(termín ukončení akce).
12/ VH bere na vědomí aktuální informaci o postupu realizace projektu „Revitalizace drobných
sakrálních památek na území svazku obcí Mikroregion Dobrohost“, který byl podpořen Plzeňským krajem
z programu PSOV PK 2016 – Integrované projekty.
Schváleno (6 pro : 0 proti : 0 zdržel se)
Současně byla znovu prodiskutována příprava další etapy revitalizace drobných sakrálních památek. Bylo
dohodnuto, že předseda svazku zašle obcím upravený seznam původně vybraných křížků k revitalizaci
jednotlivými obcemi, aby mohl být tento seznam případně aktualizován. Projednáno bude na dalším jednání
VH v novém roce.

Ad 8) Informace o činnosti svazku za rok 2016
Předseda svazku krátce zhodnotil činnost svazku za rok 2016. Konstatoval, že tento rok začala pro svazek od
května jako manažerka Dominika Adamcová, na základě dohody o provedení práce v částce 3.000,- Kč
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měsíčně včetně odvodů. A ukazuje se, že bude pro fungování mikroregionu velkým přínosem, především co
se týká organizace akcí mikroregionu.
V letošním roce zahájil mikroregion realizaci projektu „Revitalizace drobných sakrálních památek na území
svazku obcí Mikroregion Dobrohost“, který byl podpořen Plzeňským krajem z programu PSOV PK 2016 –
Integrované projekty (dokončení 03/2017). Tento projekt je již II. etapou obnovy drobných sakrálních
památek.
S finanční podporou z Dispozičního fondu v rámci 1. výzvy Programu přeshraniční spolupráce ČR Svobodný stát Bavorsko CÍL EÚS 2014-2020 se podařilo úspěšně zrealizovat projekt přeshraničního běhu
Panevropský půlmaratón 2017 a v listopadu svazek požádal o dotaci z Dispozičního fondu v rámci 2. výzvy
Programu přeshraniční spolupráce ČR - Svobodný stát Bavorsko CÍL EÚS 2014-2020 na projekt Strategie
přeshraničního rozvoje Mikroregionu Dobrohost, na jehož zpracování bude svazek úzce spolupracovat
s partnerským regionem v Bavorsku.
V letním období se opětovně podařilo zorganizovat cyklistickou akci pro širokou veřejnost Cykloputování
Českým lesem. Díky manažerce svazku jsme uspořádali také fotografickou soutěž pro návštěvníky regionu,
která bohužel neměla takovou odezvu, jak jsme si představovali.
Pokračovali jsme ve vzájemných kontaktech s partnerským regionem Zlatý vrch z jižních Čech (jedna
návštěva u nás a jedna u nich). V lednu jsme společně navštívili veletrh cestovního ruchu REGIONTOUR
2016 v Brně.
Sportovně-kulturní dění na území svazku obohatilo navíc mnoho akcí, které pořádali sami členské obce
během roku.
13/ VH bere na vědomí informaci předsedy svazku o činnosti svazku v roce 2016.
Schváleno (6 pro : 0 proti : 0 zdržel se)

Ad 9) Dílčí přezkoumání hospodaření svazku ze dne 7. 10. 2016
Předseda svazku se ještě jednou vrátil k dílčímu přezkoumání hospodaření svazku za rok 2016, které
proběhlo dne 7. 10. 2016. Jak bylo uvedeno již na minulé VH, byly v Zápisu z dílčího přezkoumání
hospodaření DSO Mikroregion Dobrohost za rok 2016 ze dne 21. 10. 2016 uvedeny některé nedostatky. Po
jednání minulé VH zaslal předseda svazku Krajskému úřadu Plzeňského kraje, Odbor ekonomický, oddělení
přezkoumávání hospodaření obcí a kontroly Zprávu o přijetí nápravných opatření ke zjištěným nedostatkům.
14/ VH bere na vědomí Zprávu o přijetí nápravných opatření ke zjištěným nedostatkům uvedených
v Zápise z dílčího přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Dobrohost za rok 2016 ze dne
21. 10. 2016, která byla zaslána Krajskému úřadu Plzeňského kraje, Odbor ekonomický, oddělení
přezkoumávání hospodaření obcí a kontroly ve stanovené lhůtě.
Schváleno (6 pro : 0 proti : 0 zdržel se)

Ad 10) Dispoziční fond – Strategie přeshraničního rozvoje Mikroregion Dobrohost
Předseda svazku informoval přítomné o podání žádosti o dotaci na zpracování Strategie přeshraničního
rozvoje Mikroregionu Dobrohost z Dispozičního fondu v rámci 2. výzvy Programu přeshraniční spolupráce
ČR - Svobodný stát Bavorsko CÍL EÚS 2014-2020 s předpokládanými náklady ve výši 250.000,- Kč
(spolupodíl svazku 15% tj. 37.500,- Kč; v rozpočtu navržen podíl ve výši 50.000,- pro případ krácení
dotace).
Podání žádosti o dotaci bylo schváleno na minulé VH dne 27. 10. 2016.
Dle posledních informací byl projekt schválen a smlouva je připravena k podpisu.
15/ VH bere na vědomí informaci o získání dotace ve výši 85% na zpracování Strategie přeshraničního
rozvoje Mikroregionu Dobrohost z Dispozičního fondu v rámci 2. výzvy Programu přeshraniční
spolupráce ČR - Svobodný stát Bavorsko CÍL EÚS 2014-2020 s předpokládanými náklady ve výši
250.000,- Kč.
Schváleno (6 pro : 0 proti : 0 zdržel se)
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Ad 11) Různé
Předseda svazku informoval o:

 Regiontour 2017
Účast svazku na veletrhu cestovního ruchu v Brně byla odsouhlasena, přičemž náklady si hradí každá
členská obec samostatně. Doprava vlastními auty, ubytování zajištěno opětovně v Horních Věstonicích.
Termín 18.1-20. 1.2016. Předpoklad účasti cca 20 osob. (odpovídá místopředseda svazku a manažerka)

 Plán činnosti svazku na rok 2017 – příprava akcí a projektů
Rámcově byly diskutovány akce svazku a nejdůležitější akce členských obcí na rok 2017. Hlavní
projektový záměr pro rok 2017 je realizace další etapy projektu Revitalizace drobných sakrálních
památek na území svazku obcí Mikroregion Dobrohost (III.etapa) a zpracování Strategie
přeshraničního rozvoje Mikroregionu Dobrohost v úzké spolupráci s bavorskými obcemi. Dále pak
akce Panevropský půlmaratón 2017 (dne 19. 8. 2017) a Cykloputování v Českém lese (předpoklad
6. 8. 2017).
Manažerka svazku navrhla:
1) Obnovit vydávání zpravodaje svazku (obnovené pokračování v lednu 2017), tisk cca 250 ks
2) Na turistickou sezónu připravit upomínkové předměty + pexeso s motivy svazku
3) Zapojit se společně s členskými obcemi svazku do celostátní akce „Ukliďme Česko“
4) Uspořádat přednášku Martina Milichovského na téma „křížky“ a „obnova původních cest“
5) Připravit projekt interaktivní naučné stezky v trase současné obnovené cesty v trase Šidlákov-HoraDrahotín
Vše bylo schváleno – odpovídá manažerka svazku.
Podrobně bude plán činnosti svazku na rok 2017 prodiskutován a upřesněn na pracovním jednání svazku
koncem ledna 2017.

 Akce členských obcí 01/2017 – 06/2017
Starostové předají informace o nejdůležitějších akcích v jednotlivých členských obcí v období 01/201706/2017. Podrobný seznam zašlou členské obce manažerce svazku nejpozději do 15. 1. 2017.

 Přeshraniční spolupráce
Předseda svazku konstatoval, že bude nutné se dohodnout s německými obcemi na pravidelných
společných jednáních. Toto projedná předseda svazku se starostkou Bitgit Höcherl ze Schönsee. Bude
nutné se scházet pravidelněji i kvůli zpracování Strategie přeshraničního rozvoje Mikroregionu
Dobrohost.

 Dotace z MMR – setkávání s partnerským regionem Zlatý vrch
Manažerka svazku navrhla využít pro setkávání s partnerským regionem Zlatý vrch dotaci z MMR
v rámci podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova. Termín podání žádosti o dotaci je 30. 12. 2016.
16/ VH schvaluje podání žádosti o podporu z MMR na rok 2017 z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje
venkova na projekt „Ve dvou se to lépe táhne, aneb společně pro rozvoj regionů“ s celkovými náklady ve
výši 106.100,- Kč.
Schváleno (6 pro : 0 proti : 0 zdržel se)

 Dotace z PK – nákup komunální techniky
David Kraml navrhl využít dotaci z Plzeňského kraje v rámci Programu stabilizace a obnovy venkova
Plzeňského kraje v roce 2017 na nákup komunální techniky. Vzhledem k tomu, že většina obcí techniku
má, je nutno projednat se zástupcem poskytovatele dotace podmínky jejího získání a současně i
podmínky provozu a financování.
17/ VH schvaluje podání žádosti z Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje v roce 2017
na nákup profesionálního komunálního sekacího traktoru (komunální sekačky) se záběrem sečení min.
120 cm, hydraulickým výklopným košem na zem a kapacitou koše min. 550 litrů, s náklady na pořízení do
500.000,- Kč včetně DPH a současně pověřuje předsedu svazku podáním žádosti o dotaci.
Schváleno (6 pro : 0 proti : 0 zdržel se)
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18/ VH ukládá místopředsedovi svazku dohodnout bezodkladně schůzku s p. Václavem Baxou z Odboru
regionálního rozvoje Krajského úřadu Plzeňského kraje za účelem projednání podmínek dotace na nákup
výše uvedené komunální techniky z Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje v roce 2017.
Schváleno (6 pro : 0 proti : 0 zdržel se)

Z poznámek zapsal dne 23. 12. 2016, předseda svazku - Mgr. Hynek Říha

Předseda svazku: Mgr. Hynek Říha (Město Poběžovice)

………………………………………

Místopředseda svazku: David Kraml (Obec Hora Svatého Václava)

……………………........……………

Ověřovatel zápisu: Jan Michal (Obec Drahotín)

……………………........……………
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