Zápis
Zápis z jednání Výboru partnerství
Pondělí 27.6. 2016 11.00 hodin v Malém sále Infocentra Toužim

3/2016

Přítomni: dle prezenční listiny
Omluveni: Probitas s.r.o., Jaroslav Větrovec, Golf Club Teplá, Město Bečov nad Teplou
VP schvaluje ověřovatele a zapisovatele zápisu.
Ověřovatel: Roman Veselovský
Zapisovatel: Kamila Prchalová
PRO:
5
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Stav realizace SCLLD
VP bere na vědomí informaci manažerky MAS Zuzany Kříž Obrtlíkové o stavu žádosti o realizaci
SCLLD. SCLLD Kraj živých vod byla 8.6. ukončena administrace z důvodu nesplnění formálních
náležitostí žádosti. Jednáním na MMR bylo dosaženo pouze shody na tom, že vyloučení
žádosti bylo neadekvátní a pochybení v obsahu kapitoly se vztahovalo k věcnému hodnocení,
nikoliv k formálním náležitostem. MMR doporučilo podat žádost do 2. kola výzvy v co
nejkratším termínu, kdy se předpokládá posouzení FN do konce srpna.
VP schvaluje podání žádosti o realizaci SCLLD KŽV v 2. kole a pověřuje manažerku SCLLD
Zuzanu Kříž Obrtlíkovou úpravou a finalizací této žádosti.
PRO:
5
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Financování provozu MAS - SCLLD
VP bere na vědomí uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru Českou spořitelnou ve výši
500.000 Kč s ručením nemovitostí ve Vidžíně, která byla podepsána předsedou spolku dle
usnesení z jednání VP ze 7.4.
Realizace projektů v roce 2016 krajských zdrojů
VP bere na vědomí zprávu o realizaci jednotlivých projektů z přidělených dotací
Karlovarského kraje. EVVO – exkurze a vzdělávací programy pro žáky ZŠ Všeruby, Bečov nad
Teplou, Bochov, Bezvěrov a Úterý, zprávu z realizace Dne pro náš region; CR – výrobu
propagačních materiálů KŽV – pexeso a mapy KŽV; ŽP – úprava Posečské kyselky + příprava na
Den živých vod – výsadba aleje podél polní cesty do Otročína, úprava Pěkovické kyselky.
VP schvaluje podání žádosti do programu Plzeňského kraje na podporu zázemí spolkové
činnosti ve výši 200.000 Kč na obnovu oken v KC Kašpar na Vidžíně.
PRO:
5
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Animační činnost manažerů
VP bere na vědomí zprávu o uplynulých jednáních manažerů při přípravě projektů
s partnerskými organizacemi v regionu a v Bavorsku.

Zapsal: Kamila Prchalová
V Toužimi dne 27.6.2016

Ověřil: Roman Veselovský

