Zápis ze zasedání
zájmového sdružení právnických osob Plánicko
ze dne 12.4.2018 v Bolešinech
Přítomni: dle prezenční listiny
Program jednání:
1) Zahájení
2) Informace o komunální technice
3) Informace o PSOV PK 2018
4) Podklady pro uzavření smlouvy o dílo pro realizaci automatického zvonění
návesních kapliček
5) Různé
6) Usnesení
7) Závěr
1) Přítomné přivítal předseda sdružení J. Sommer. Přivítal také přítomného hosta
pana Marka Volfa ze SDO Techniky s.r.o.
VH schvaluje program zasedání.
J. Sommer sdělil členům zůstatek na BÚ. K 31.3.2018 je na účtu 95 423,18,- Kč.
Zápis z minulé valné hromady je v pořádku. Ověřovatelem zápisu byla zvolena
paní Jana Křížová.
Jednání je přítomno 8 členů. VH je usnášeníschopná.
Kontrola usnesení:
Předávací protokol nebyl doručen pouze od Myslovic.
Členské příspěvky jsou zaplaceny od všech členů.

2) Pan Volf udělal prezentaci komunální techniky, o kterou si mohou obce zažádat ze
Státního fondu životního prostředí (dotace 85%). Žádosti se mohou podávat do
konce června. SDO Technika s.r.o. vyřídí bezplatně i žádost o dotaci.
VH bere na vědomí informace od pana Marka Volfa o komunální technice.
3) Žádost o dotaci z PSOV PK byla schválena ve výši 250 000,- Kč (žádost byla na
255 000,- Kč). Všichni zúčastnění si musí vyřídit, že projekt nepodléhá stavebnímu
řízení a dodat výpis z katastru nemovitostí ne starší 3 měsíců. Informace, co je
všechno potřeba, bude obcím zapojených do projektu posláno emailem.
VH schvaluje příjem dotace z PSOV PK 2018 ve výši 250 000,- Kč.

4) Je potřeba oslovit 3 firmy k podání nabídky. Příprava nabídky bude do konce
dubna, do 2. 5. bude výzva rozeslána a cca 17.5. bude smlouva o dílo
odsouhlasena na mikroregionu.
VH bere na vědomí informace o výzvě k podání nabídek na automatické zvonění
návesních kapliček.
5) M. Janotová – informace z MAS o 2. výzvě z PRV, IROP, granty, výjezdní seminář
do Železných Hor 13. – 15.6.2018
VH bere na vědomí informace z MAS Pošumaví
Z. Pavlíček – pozvánka do divadla Hybernia na muzikál Doktor OX
T. Prexl – stan je stále ve vlastnictví mikroregionu Plánicko.
Z. Pavlíček – objedná emulzi pro obce na výtluky a každá obec si jí pak vyzvedne
v Plánici (Zavlekov, Nehodív).

Příští valná hromada se bude konat 15.5.2018 v 9:00 v Nehodívě v sále
restaurace.

Usnesení z valné hromady Plánicko, z.s.p.o.
konané dne 12.4.2018 v Bolešinech

Valná hromada schvaluje:
1) program zasedání
2) příjem dotace z PSOV PK 2018 ve výši 250 000,- Kč

Valná hromada bere na vědomí:
1) informace od pana Marka Volfa o komunální technice
2) informace o výzvě k podání nabídek na automatické zvonění návesních kapliček
3) informace z MAS Pošumaví

-----------------------------------Ing. Josef Sommer
předseda

Zapsala: Markéta Baštařová Janotová

Ověřila: Jana Křížová

