Svazek měst a obcí Kraslicka (SMOK) Usnesení ze dne 29.4.2011

Usnesení č. 12/11
VH SMOK bere na vědomí kontrolu usnesení tak, jak byla přednesena a revokuje usnesení č. 9/11,
10/11, 11/11.

Usnesení č. 13/11
Valná hromada SMOK schvaluje podání žádosti o dotaci do ROP SZ na projekt „Podpora marketingu
a rozvoje cestovního ruchu Svazku měst a obcí Kraslicka“. Prioritní osa 4 – Udržitelný rozvoj
cestovního ruchu. Oblast podpory 4.3 – Podpora marketingu a tvorby a rozvoje produktů cestovního
ruchu. Celkové výdaje projektu jsou 1 012 440kč, tj. 100%.

Usnesení č. 14/11
Valná hromada SMOK schvaluje předfinancování projektu do výše nákladů spojených s realizací etap
č. 1 a 2, tzn. 603 540,- Kč, ze zdrojů žadatele.

Usnesení č. 15/11
Valná hromada SMOK schvaluje spolufinancování projektu ve výši 151 886,- Kč s DPH tj., 15% z
vlastních zdrojů žadatele.

Usnesení č. 16/11
VH SMOK bere na vědomí zprávu o vyúčtování veřejné služby ve veřejné linkové dopravě firmy
Autobusy Karlovy Vary, a.s. za I.Q.2011 ve výši 100.610,38 Kč.

Usnesení č. 17/11
VH SMOK bere na vědomí informaci o možnosti využití nabídky od firmy ELEKTROWIN na
mobilní kontejner a schvalují schůzku dne 27.5.2011 se zástupcem společnosti ELEKTROWIN..

Usnesení č. 18/11
VH SMOK schvaluje předloženou „Dohodu o změně zakládací smlouvy“ MAS Sokolovsko.
Usnesení č. 19/11
VH SMOK schvaluje „Smlouvu o partnerství – Strategie rozvoje cestovního ruchu na Kraslicku“ a
pověřuje předsedu jejím podpisem.
Usnesení č. 20/11
VH SMOK schvaluje celoroční hospodaření DSO a závěrečný účet DSO za rok 2010 a včetně zprávy
Krajského úřadu Karlovarského kraje, odboru kontroly o výsledku přezkoumání hospodaření DSO za
rok 2010 bez výhrad.
Usnesení č. 21/11
VH SMOK bere na vědomí žádost sdružení DROSERA o pomoc v zajištění provozu Záchranné
stanice a pověřuje starostu obce Bublavy a Stříbrné započít s tímto sdružením jednání o požadavcích a
výši podpory.

Usnesení č. 22/11
VH SMOK schvaluje cenu ca jeden výtisk „Pohledy do historie Kraslicka“ ve výši 290,- Kč a
souhlasí z rozdělení výtisků 5ks na obec a do 300ks dle počtu obyvatel na reklamu a zbytek dle počtu
obyvatel na jednotlivé obce, které zajistí jejich prodej a utržené prostředky budou převedeny na účet
svazku.
Usnesení č. 23/11
VH SMOK bere na vědomí informaci o zpracování územní studie horských oblastí zadanou Krajským
úřadem KK firmě Mott- MacDonald Praha, spol. s.r.o.

……………………………..
Ing. Jan Slíva
Předseda svazku

…………………………….
Miroslav Filandr
2. Místopředseda svazku

