Správní rada mikroregionu Nechanicko 19.11.2015
Číslo:
4
Datum: 19.11.2015

1. Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatel
Usnesení č. 1
Jako ověřovatelé byli zvoleni Aleš Krátký, Ing. Dagmar Smetiprachová
Zapisovatelkou Jana Pečenková.
Hlasování: 6 pro, 0 proti, zdržel se 0
2. Příprava valné hromady - návrh rozpočtu pro rok 2016, plán činnosti na rok 2016,
revizní zpráva, schválení strategie ….
Termín valné hromady je stanoven na 8. prosince od 16:00 hodin ve Mžanech. Na programu
valné hromady je navrženo schválení rozpočtu, členských příspěvků, plán činnosti na rok
2016. Jana Pečenková rozešle všem členským obcím návrh rozpočtu (k povinnému
zveřejnění) a výši členských příspěvků. Předsedkyně revizní komise na valné hromadě
přednese revizní zprávu za předchozí rok.
Je nutné schválit zpracovanou strategii mikroregionu. Obce měly možnost strategii
připomínkovat, připomínky byly zapracovány firmou CIRI, která strategii zpracovávala.
Obcím bude poskytnuta v elektronické verzi.
Usnesení č. 2
Správní rada schvaluje termín valné hromady a její program.
Hlasování: 6 pro, 0 proti, zdržel se 0
3. Ukončení projektu Varovný protipovodňový systém pro Mikroregion Nechanicko,
svazek obcí
Závěrečné vyúčtování projektu bylo stanoveno na 30.9.2015. Z důvodu nečinnosti Ing. Jana
Macháče bylo nutné zažádat o prodloužení termínu na 31.12.2015. K vyúčtování projektu je
nutné předložit závěrečnou dokumentaci, bohužel bez spolupráce Ing. Macháče není úplně
jasná struktura závěrečné dokumentace. Proto jsme zahájili spolupráci s ing. Školníkem –
z firmy VOP Dolní Bousov (realizovala část projektu týkající se protipovodňových plánů).
Společně pracujeme na závěrečném vyhodnocení akce tak, abychom do avízovaného termínu
stihli projekt ukončit.
V rámci ukončení projektu budou schváleny smlouvy o výpůjčkách mezi dotčenými obcemi a
mikroregionem. Zároveň budou ukončeny stávající smlouvy o výpůjčkách (jejich platnost je
do 31.12.2015). Obcím nezapojeným do nového projektu, budou smlouvy o výpůjčkách
zrušeny a stávající rozhlasy převedeny do jejich majetku.
Z obcí Dohalice a Boharyně byl vznesen požadavek na doplnění chybějících hnízd (po
jednom kuse). Správní rada konstatovala, že je zřejmé, že projekt nebyl zpracován tak, aby
byla zajištěna stoprocentní slyšitelnost na celém území obcí. Ale jedná se ale o výstražný
systém – ten je funkční, sirény jsou slyšet všude, poskytovatele dotace určitě nezajímá naše
místní hlášení. Některé obce vyřešily tento problém dokoupením hnízd či hlásičů samy, ze
svých rozpočtů. Správní rada nabízí možnost poskytnutí hnízd či hlásičů z původního
projektu (jsou uskladněné v Dolním Přímě) a zajištění technika (pana Šárovce) k jejich

instalaci a propojení. Obcím Boharyně a Dohalice by byl poskytnut hlásič či hnízdo a uhradili
by si jen montáž.
Usnesení č. 3
Správní rada bere na vědomí informace o ukončení projekt Varovný protipovodňový
systém mikroregionu Nechanicko a souhlasí s postupem týkající se žádostí Boharyně a
Dohalice
Hlasování: 6 pro, 0 proti, zdržel se 0
4. Rozpočtové opatření
Správní rada byla seznámena s rozpočtovým opatřením č. 5 a tato opatření přijímá.
Usnesení č. 4
Správní rada schvaluje rozpočtové opatření č. 5
Hlasování: 6 pro, 0 proti, zdržel se 0
5. Různé
Meziobecní spolupráce – projekt je ukončen, pokračování je prostřednictvím pilotního
projektu – tzv. kanceláře. SMO podává v listopadu žádost o dotaci, výsledek se dozvíme
v průběhu příštího roku – červen.
MAP – projekt pro školy. Jeho žadatelem je Magistrát města HK, Hradecký venkov je
partnerem projektu, bude si zpracovávat MAPy škol na našem území. Starostové i nadále
trvají na tom, že dotace na tento projekt je stoprocentní a obce nesouhlasí s žádným finančním
vkladem do projektu.
V lednu je naplánováno setkání zástupců zřizovatelů a škol. Obce a školy poskytly souhlasy
se zpracováním. Za MAS (tři mikroregiony a Smiřicko) - 24 škol, 23 zřizovatelů, vyjma obce
Boharyně. Vše zajistí pracovník (1,5 úvazku) MAS – osloví školy a bude s nimi pracovat
(včetně spolupráce se starosty). Je důležité pro školy i obce mít tyto plány zpracované – kvůli
rozvoji jak investičnímu, ale i neinvestičnímu (pro školy zdarma vytvoření šablon, atp., pro
zřizovatele rozšíření učeben, atp.). Projekt by měl trvat 18 měsíců. Do projektu se zapojí i
manažerka MAS, která zároveň školám poskytne poradenství ohledně dotačních možností
z MAS.
Usnesení č. 5
Správní rada bere na vědomí informace uvedené v bodu č. 5
Hlasování: 6 pro, 0 proti, zdržel se 0

Zapsal: Jana Pečenková
Ověřili: Aleš Krátký
Ing. Dagmar Smetiprachová
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