Zápis

z jednání valné hromady Svazku obcí mikroregion Třemšín
konané dne 18.9.2019

v restauraci New Romance v Rožmitále pod Třemšínem

Přítomni: Vilém Trčka, Ladislav Doležal, Markéta Balková, Jaroslav Hudeček, Ing.

Josef Vondrášek, Ing. Zuzana Šourková, Blanka Strnadova, Ing. Karel Daniel
Omluven: Ing. Pavel Hutr
Přizváni:

Jana Pilinová, Petra Benjáková - MAS Podbrdsko
Robert Fryček - Reklama Fryček s. r. o.

Program:

l. Zahájení
2. Příprava propagačního materiálu mikroregionu - konzultace s firmou Fryček
3. Informace o činností MAS Podbrdsko a seznámení s připravovanými projekty
4. Různé
5. Závěr

l. Zahájení

Valnou hromadu Svazku zahájil a řídil předseda svazku pan Ing. Josef Vondrášek.
Seznámil přítomné s programem jednání a nechal o něm hlasovat.
Hlasování: všichni PRO
2. Příprava propaeačního materiálu mikroreeionu - konzultace s firmou
Frvček

Na jednání byl přizván zástupce firmy p. Robert Fryček pro upřesnění detailů
finální podoby a nákladu propagační brožury vydané v rámci mikroregionu.
Pí Balková:

Komunikovala jsem s p. Fryčkem telefonicky, některé věci už byly upraveny změna pozadí z modré barvy na zelenou. Domnívám se, že když žijeme obklopeni

Brdskými lesy, měla by být v barvách přírody pojata i brožura. Mohlo by být
umístěno i logo CHKO Brdy. Pořizování fotografií v červenci - srpnu, kdy je krajina
vyprahlá není nejvhodnější, spíše použijeme fotky z archivů obcí.
Mohlo by být i logo MAS.
J. Pilinová:
Jestliže poskytne Mikroregion brožury Místní akční skupině, budeme prezentovat
na akcích.

p.Fryček:

Pokud chce kterákoliv z obcí foto vyměnit, pošlete e-mailem. Všechny požadavky
zpracuji. Jaký bude náklad?

Požadavky obcí:
Hvožďany
Bezděkov p. Tř.
Vševily
Koupě

Celkem

500 ks
200 ks
100 ks
lOOks
200 ks
150 ks
100 ks
200 ks
300 ks
2 150 ks
4 000 ks

+ mikroreeion

3 000 ks

Hudčice
Vranovice

Sedlice
Volenice

Věšín
Rožmitál D. Tř.

Celkem náklad 7 000 ks

4000 kusů si uhradí obce, 3 000 kusů budou uhrazeny z rozpočtu Mikroregionu.
Po projednání dává Ing. Vondrášek hlasovat o návrhu usnesení:
Valná hromada schvaluje zadání výroby propagační brožury Mikroregion
Třemšín v nákladu 7 000 ks firmou Robert Fryček za cenu 16,50 Kč/kus + DPH.
3 000 kusů bude uhrazeno z rozpočtu DSO Mikroregion Třemšín, 4 000 kusů
uhradí obce dle odebraných kusů.
Hlasování: všichni PRO

Usnesení č. 6/2019 bylo schváleno.

3. Informace o činnostL^lAS Podbrdsko a seznámení s DnDravovanvmi
projekty

Přizvána paní Jana Pilinová, ředitelka kanceláře MAS Podbrdsko a paní Petra Benjáková,
projektová manažerka.
J. Pilinová:

Operační program zaměstnanost - v uplynulém období se podařilo úspěšně organizovat
příměstské tábory - celkem 28 turnusů, vystřídalo se zde 420 dětí, pozitivní odezvy, velký
zájem. Příměstské tábory by měly pokračovat až do roku 2022.
Sociální služby - Charita Příbram má k dispozici čtyři zázemí - Milín, Březnice, Rožmitál
p. Tř. a Hvožďany. Charita pracuje s rodinami a dětmi, od nového roku rozšíří své služby
se zaměřením na seniory - doprava k lékaři, pomoc v péči o seniory [odlehčovací služba).
Do konce r. 2022 by pracovníci měli být financováni z OP Zaměstnanost.
Program rozvoje venkova - jsou realizovány projekty zemědělských i nezemědělských
podniků, dvě naučné stezky v lesích na území Milínska a Vrančic a Tušílkova stezka
v Tušovicích.

Na jaře 2020 bude vyhlášena výzva MAS z Programu rozvoje venkova na podporu rozvoje

obcí (dotace 80 %) - veřejná prostranství, MS a ZŠ - rekonstrukce včetně zázemí,
stravovacího a hygienického zařízení, kulturní a spolková zařízení včetně knihoven.
Všechny informace uvedeny v letáku [příloha k zápisu).
Pozvánka pro všechny na 21.9. na Podbrdský farmářský a řemeslný trh na nádvoří
Podbrdského muzea a na náměstí v Rožmitále p. Tř., 40 prodejců.
4. Různé

Ing. Vondrášek:

Město Rožmitál p. Tř. navázalo spolupráci s ukrajinskou obcí Koločava a pošumavskou
obcí Zdíkov - podepsané smlouvy o spolupráci.
Bohužel se nepodařilo zorganizovat návštěvu Ratíškovic, předběžně jsme domluveni na
24.-26. duben 2020.

Zvu všechny na Myslivecko-rybářskou slavnost, která se bude konat 5.10.2019 u
Sadoňského rybníka.
M. Balková:

25.4.2020 je naplánován pochod na Petráškovu horu.
B. Strnadova:

Kanalizace ve Vranovicích - podepsána smlouva o dílo s firmou Šindler, kanalizace +
vodovod rozpočet 57 mil. Kč, z toho 15 mil. úvěr, zbytek dotace.

Zapsala:

Marcela Sladká
20.9.2019

Ověřovatelé zápisu:

pí Markéta Dálková

Ing. Zuzana Šourková
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Ing. Josef Vondrášek
předseda Svazku

