Zápis ze zasedání
zájmového sdružení právnických osob Plánicko
dne 27.9.2018 v Nehodívě
Přítomni: dle prezenční listiny
Program jednání:
1) Zahájení
2) Informace o projektu z PSOV PK 2018
3) Informace o programu PSOV PK 2019 – možné návrhy projektů
4) Informace z MAS Pošumaví
5) Různé
6) Usnesení
7) Závěr
1) Přítomné přivítal místopředseda sdružení Z. Pavlíček.
VH schvaluje program zasedání.
Z. Pavlíček sdělil členům zůstatek na BÚ. K 31.8.2018 je na účtu 92 401,48,- Kč.
V pokladně je k 13.8.2018 162,- Kč.
Zápis z minulé valné hromady je v pořádku. Ověřovatelem zápisu byl zvolen pan
Zdeněk Pavlíček.
Jednání je přítomno 8 členů. VH je usnášeníschopná.
Kontrola usnesení:
Všechny body byli splněny
2) Z. Pavlíček informoval o tom, že ještě není podepsaná smlouva s PK, protože se
čeká na vyjádření památkového ústavu na kapličku v Mlýnském Struhadle.
Smlouva se pravděpodobně podepíše bez tohoto vyjádření, a to tam bude
dodáno, jakmile bude k dispozici.
VH pověřuje pana Zdeňka Pavlíčka k podpisu smlouvy s Plzeňským krajem.

3) Volal pan Baxa z Plzeňského kraje a chtěl vědět, co by si obce přály zařadit do
příštího programu stabilizace obnovy venkova. PSOV PK – např. dětská hřiště
(pouze
obce),
výměna
osvětlovacích
těles
např.
na
LED světla, naučné stezky – lze i tabule a např. úprava trasy – proč nelze grafika a
text, když to je většinou nejdražší?, více zobecnění pravidel, nedávat přímo
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vyjmenované věci, které můžeme pořídit, ale nechat prostor pro to, co obce
chtějí. Náměty budou předány panu Baxovi.
VH bere na vědomí informace o PSOV PK 2019
4) MAS Pošumaví bude v březnu 2019 vyhlašovat 3. výzvu z PRV, ve které bude
největší objem peněžních prostředků vyčleněn na lesní a polní cesty a na
neproduktivní investice v lesích. V roce 2019 nebude vyhlášena fiche na
pořizování zemědělské techniky, na pořízení lesnické techniky a na diverzifikaci
zemědělských činností. Tyto fiche byly v roce 2018 vyčerpány a vyhlášeny budou
zase až v roce 2020 po úpravě finančního plánu. Během měsíce listopadu bude
MAS Pošumaví pořádat semináře pro obce, kde jim poskytne veškeré informace o
přípravě žádostí na lesní a polní cesty.
VH bere na vědomí informace z MAS Pošumaví

5) M. Kříž – kalendáře – zaslání fotografií – vybírat foto s lidmi, které známe, aby se
nestalo, že by byl problém s GDPR – nedávat dav. Příští kalendář by mohl být na
téma významné osobnosti obcí a pokud by to nestačilo, tak představení spolků.
VH bere na vědomí informace o kalendářích pro rok 2019

Příští jednání mikroregionu se uskuteční 15.11.2018 v 9:00 v Plánici
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Usnesení z valné hromady zájmového sdružení právnických osob
Plánicko 27.9.2018 v Nehodívě

Valná hromada schvaluje:
1) program zasedání

Valná hromada bere na vědomí:
1) informace o PSOV PK 2019
2) informace z MAS Pošumaví
3) informace o kalendářích pro rok 2019

Valná hromada pověřuje:
1) Zdeňka Pavlíčka k podpisu smlouvy s Plzeňským krajem

Zapsala: Markéta Baštařová Janotová

Ověřil: Zdeněk Pavlíček
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