Zápis z 55. z jednání výboru dobrovolného svazku obcí „Mikroregion Rodný
kraj Františka Kupky“
Datum konání: 4. 5. 2016
Místo konání: Město Opočno, kancelář starostky
Přítomní: Blanka Čiháčková, Ing. Petr Lžíčař,
Sadovský
Omluvena: Mgr. Jana Hrnčířová

Šárka Škrabalová, Mgr. Renáta Černá, Petr

Program jednání:
1/ Změna složení výboru svazku
2/ Změna registrace svazku na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje
3/ Komerční banka- podpisové vzory+ internetové bankovnictví
4/ Manažer svazku
5/ Různé
1/ Změna složení výboru svazku
Na posledním zasedání Zastupitelstva města Dobruška byl odvolán z výboru svazku Ing. Mgr. Petr
Tojnar. Za něho byl zvolen pan Petr Sadovký. Protože p. Tojnar vykonával funkci předsedy svazku,
bylo projednáno, aby novým předsedou svazku byl zvolen pan Ing. Petr Lžíčař a místopředsedou
svazku paní Šárka Škrabalová.
Usnesení: Výbor svazku Mikroregion Rodný kraj Františka Kupky bere na vědomí změnu ve
výboru svazku a volí za předsedu svazku pana Ing. Petra Lžíčaře a místopředsedkyní volí
paní Šárku Škrabalovou.
Hlasování: 4 pro
2/ Změna registrace svazku na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje
Na základě změny ve statutárních orgánech svazku je nutno předložit Krajskému úřadu
Královéhradeckého kraje žádost o změnu registrace.
Usnesení: Výbor svazku Mikroregion Rodný kraj Františka Kupky zmocňuje Blanku
Čiháčkovou provedením změny registrace na Krajském úřadu Královéhradeckého kraje.
Hlasování: 5 pro
3/ Komerční banka- podpisové vzory+ internetové bankovnictví
Svazek má uzavřenou smlouvu o účtu s Komerční bankou a. s. Pobočka Dobruška. V souvislosti se
změnami ve statutárních orgánech svazku je nutno změnit podpisové vzory a to:
Právo podpisu bude mít předseda svazku Ing. Petr Lžíčař a místopředsedkyně svazku paní Šárka
Škrabalová. Dále je nutno změnit přístup k účtu- internetové bankovnictví a to pro p. Ing. Petra
Lžíčaře (předsedu svazku), p. Šárku Škrabalovou (místopředsedkyni svazku)a p. Blanku
Čiháčkovou (správce rozpočtu svazku).
Usnesení: Výbor svazku Mikroregion Rodný kraj Františka Kupky schvaluje, aby právo
podpisu při komunikaci s financující Komerční bankou, a. s. pobočka Dobruška měli Ing.
Petr Lžíčař a p. Šárka Škrabalová. Dále schvaluje, aby přístup k účtu (internetové
bankovnictví) měli Ing. Petr Lžíčař, p. Šárka Škrabalová a Blanka Čiháčková.
Hlasování: 5 pro
4/ Manažer svazku
Pro zdárnou činnost svazku navrhuje výbor, aby o dokumenty, zápisy, možnosti dotací,
korespondenci, účetnictví, publicitu atd. vykonával manažer svazku. Výbor navrhuje, aby

manažerkou svazku byla zvolena Blanka Čiháčková, která tuto agendu od vzniku svazku vykonává.
Práce bude vykonávána na základě Dohody o provedení práce (max. 300 hodin/rok) a to za odměnu
120,00 Kč/hodinu práce.
Usnesení: Výbor svazku Mikroregion Rodný kraj Františka Kupky volí Blanku Čiháčkovou
za manažera svazku a zároveň uzavírá se jmenovanou Dohodu o provedení práce v max.
počtu 300 hodin ročně s hodinovou sazbou 120 Kč. Odměna bude vyplácena měsíčně na
základě výkazu vykonané práce.
Hlasování: 5 pro
5/ Různé
Byla podána informace o výrobě obalů na lázeňské oplatky (objednáno u fi Moravia Brno). Do 5
dnů bude fakturováno 5000 ks krabiček, které na základě darovacích smluv budou bezúplatně
převedeny dle členského podílu oběma členským obcím. Krabičky zůstanou u dodavatele oplatek,
které budou postupně objednávány v menším počtu kusů (z důvodu min. trvanlivosti). I dodané
oplatky budou darovacími smlouvami předány oběma členským obcím.
Cyklotrasy na území mikroregionu:
Je navržena síť cyklotras navazujících na stávající značené. Pro realizaci je nutné zpracovat projekt
a to odborníkem z oboru. Výbor pověřuje Blanku Čiháčkovou k jednání s p. Danešem Raichem,
který je zástupcem Klubu českých turistů pro Dobrušsko. Předběžně již bylo s p. Raichem jednáno.
P. Raich bude pozván na společné jednání výboru svazku (+ dalších zainteresovaných osob), kde
bude dohodnut další postup.
Euroregion Glacensis vyhlásil v minulých dnech výzvu ke sběru žádostí o dotaci z Fondu
mikroprojektů (FMP). Do výzvy se mohou přihlásit obce, nebo DSO, které mají partnery na polské
straně euroregionu. Bylo sice jednáno s Pilawou Gornou o možnosti společné žádosti (Dobruška,
Opočno, Pilawa Gorná), ovšem není známo, jaký postup musí polská strana realizovat při
vytyčování cyklotras. Proto výbor rozhodl, že projekt uhradí z vlastního rozpočtu (požádá o
příspěvek Královéhradecký kraj) a o dotaci z FMP požádá v dalším kole a to na odpočinková místa
a značení. Šance na získání dotace je vysoká, neboť se bude jednat o nového žadatele, který má
před ostatními žadateli přednost.
František Kupka:
Blíží se výročí 145 let od narození malíře Františka Kupky a 60 let o jeho úmrtí. Členové výboru se
dohodli, že budou spolupracovat s p. Jiřím Králíčkem na zajištění propagace atd. tohoto malíře.
Koordinátorem bude zástupce Opočna.

