Zápis z 60. z jednání výboru dobrovolného svazku obcí „Mikroregion Rodný
kraj Františka Kupky“
Datum konání: 31. 8. 2016
Místo konání: Město Opočno, kancelář starostky
Přítomní: Blanka Čiháčková, Ing. Petr Lžíčař, Šárka Škrabalová, Mgr. Renáta Černá
Omluvena: Mgr. Jana Hrnčířová, Petr Sadovský,
Hosté: p. Koudelka- kultura Opočno, p. Daneš Raich, p. Petr Poláček
Program jednání:
1/ Spolupráce měst (mikroregionu) při propagaci světoznámého malíře Františka Kupky
2/ Zmapování mikroregionu pro projekt cyklotras
3/ Úpravy rozpočtu
1/ Spolupráce měst (mikroregionu) při propagaci světoznámého malíře Františka Kupky
Na zasedání zastupitelstva města Dobruška oslovila přítomné paní Viniegrová, která trvale žije ve
Francii. Nabízí spolupráci při rozšíření česko- francouzské spolupráce. Nadcházející rok bude
významný tím, že uplyne 60 let od jeho úmrtí. Výbor jednoznačně souhlasí s rozvojem spolupráce.
Paní Viniegrová bydlí ve města Beaugency, které je rodištěm manželky Františka Kupky, kde malíř
působil za II. Světové války. Do spolupráce se zapojí p. Jiří Králíček, který již v minulosti na
spolupráci s Puteaux pracoval.
Usnesení: Výbor svazku podporuje rozvoj spolupráce a propagaci jména malíře Františka
Kupky v mikroregionu a to rozšíření spolupráce s francouzským městem Beaugency.
Hlasování: 4 pro
2/ Zmapování mikroregionu pro projekt cyklotras
Na jednání byl přizván p. Daneš Raich, který byl osloven z důvodu zmapování území mikroregionu
pro rozvoj nových cyklotras, jejich značení a návrhu odpočinkových míst a stanovení předběžné
ceny za značky a s nimi spojené úkony.
P. Raich předal zástupcům Opočna a Dobrušky přehledné podklady a mapy, kudy by trasy byly
vedené tak, aby navazovaly na trasy již dříve realizované. Tyto podklady budou sloužit pro
zpracování projektu značení a případné podání žádosti o dotaci z fondů EU- Přeshraniční
spolupráce ČR- PR.
Usnesení: Výbor svazku bere na vědomí informaci o cyklotrasách a ceně za jejich realizaci a
pověřuje Blanku Čiháčkovou jednáním na Euroregionu Glacensis k možnosti zpracování
žádosti o dotaci ve spolupráci s polským městem Piława Gorná.
Hlasování: 4 pro
3/ Úpravy rozpočtu
V návaznosti na schválený dodatek ke smlouvě o vedení účetnictví je třeba upravit rozpočet u
položky 3636/5169- služby zpracování dat a to na 20 tis. Kč. Do rozpočtu je zapojena rezerva z
minulých let.
Usnesení: Výbor svazku schvaluje úpravu rozpočtu v položce 3636/5169 a to na 20 tis. Kč.
Hlasování: 4 pro

