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I. VALNÀ HROMADA SVAZKU,,HORTIOSLAVKOVSKO*
l. èervna2011Horní Slavkov

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Programjednóní
Zahijení
Schvóleníjednacího
Íódu Svazku
Volba pÍedsedya místopÍedsedySvazku
Volba dozoréírady Svazku
Schvóleníprojektu Svazku
Zivér

Pfftomni: Mgr. JanVildumetzovó- pÍedsedkyné
svazkua starostkaméstaHomí Slavkov
MiroslavKirejev - starostamèstaKrósno
JanaBrendlovó- zastupitelkamèstaKrósno
Franti5kaHesovó- zaméstnankyné
MéstaHorní Slavkov(Mèstskf uÍad)
JanKvasniòka zamèstnanec
MèstaHorní Slavkov(Mèstskf uÍad)
Ad 1. Zahóiení.uvítónípÍítomnich
Starostka/dosavadnípÍedsedkynè svazku pÍivítala pfftomné a zahé$ilajednóní, pÍièemZ
seznrimilarorméZ pfftomné s nawZen;fmprogramemjednóní. K navrZenémuprogramu
jednanínebylyvznesenypiipomínky.
Usnesení:Valnó hromadaschvalujeprogramjednóní
ó..lfit20tl
Ad 2. SchvóleníiednacíhoÍódu
PÍedsedkynésvazku sezniímilapfftomné sjednacímÍódem. JednacíÍód upravujezejména
pffpravu,obsahjednóní,zpùsobschvalovani,Íízenia kontrolupiijaffch zéxérí orgrínùSvazu.
JednacíÍídnavaztle na zakladatelskou
smlouvua stanovySvazku.
Usnesení:Valnó hromada schvalujejednací Íód Svazku
ó,.2il12011
Ad 3. Volba pÍedsedva místonÍedsedv
Dle èlrínkuYl. Zakladatelskésmlouvy Svazkuje do doby konríníprvního zasedànívalné
hromady pÌedsedkyníSvazku starostkamèsta Homí Slavkov Mgr. Jana Vildumetzovó.
je potÌeba zvolit pÌedsedu
Vzhledem ke konóvaní tohoto prvního valného shromriZdèní
Svazku.
p. Kirejev navrhl nrolit na dal5ífunkóníobdobístanovenévèI. VI. Zakladatelské
smlouvy
dosavadnípÍedsedkynip. Mgr. JanuVildumetzovou.
p. Mgr. Jana Vildumetzoví nawhla na dal5í funkèní období stanovenédle ò1. VI.
Zakladatelské
smlouvyzvolit místopÍedsedou
Svazkup. MiroslavaKirejeva.
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Usnesení:
Valnó hromada zvolila pÍedsedlcyní Svazku pro dalSí funkòní období dte ó1. VI.
Zakladatelské smlouvy jednomyslné p. Mgr. Janu Vildumetzovou a místopÍedsedou
jednomyslnézvolila p. MiroslavaKirejeva.

ó.3ru20tl
Ad 4. Volba dozoréí radv Svazku
Óinnost dozoréí rady je popsiína ve stanovóchSvazku a vjednacím Íódu Svazku. Svazekje
dle stanov tiíòlenny. Je sloZen z pÍedsedy a dal5ích dvou èlenú. Dne5ní valnó hromada
rozhodneo obsazenídosud neobsazenychmíst v tomto orgónu.
Za mèsto Horní Slavkov je navrhovéna Franti5ka Hesovó - zamèstnanecmésta (MèU Homí
Slavkov a za mésto Krósno òlenka zastupitelstvatohoto mésta p. Jana Brendlovó a Ing. Jan
Kvasnióka.
Jmenovaníse svou kandidaturou souhlasili.
Usnesení:
Valnó hromada zvolila p. Janu Brendlovour lng. Jan Kvasniòku èleny dozoróí rady a
pÍedsedou zvolila Franti5ku Hesovou.

ó.4tv20rl
Ad.5 schvólenípruníhonroiektu Svazku
K plnéníúèeluvzniku svazkua k plnénícílù jeho vzniku senavrhuje,aby prvním spoleònym
Projektje dotaèní,ktery lze uplatnitu Místní
projektembyl ,,Minibuspro Hornoslavkovsko".
akèní skupiny Sokolovsko(dóle jen MAS) jehoZ jsou zaklódacímèstaéleny. Podstatou
spoleènépÌipravovanéhoprojektuje poiízeníminibususlouZícíhopotÍebómobyvatelobou
mést. Jednó se o minibus s 20 místy k sezení vèetné Íidièe. PÍedpoklódanevyuùiti
komunitníhominibusuzahmuje:
- dopravudétíz odlehlfch èóstíoboumést(LeZnice,LeZnièka,Kfely, Hóje,BoSíiany,Dolní
Hlubokó)do mateiskfcha zékladníchSkol,
- piepravuobéanùoboumèstmezicentryobcíajejich okrajovjmi/odlehlfmièóstmi,
- pÍepravudelegacíobou mést,sportovníchklubù, spolkùa zijmovych skupinmezi méstya
mezijejich partnersk;fmiméstyv SRN,
- pÍepravu skupin déti z mateÍskfch a zékladnichSkol na ruzné akce - sportovní,kulturní,
plaveckf vycvik, apod.,
- pÍepravuobyvatelmèstdo BeòovanadTeplouk vybran;fmvlakovfm spojùmdo Karloqfch
Varù a zpèt.
tedy v dobè,kdy jiZ bude
Finanóníspoluúèast
by byla Íe5enaaZdal5ímvalnfm shromriZdèním
zn6mo,zdabudeprojektvybrrink jeho realizaciMAS a zniímajeho finanèníspoluúèast.
Usnesení:
Valnó hromadaschvólilapodóníprojektu rrMinibuspro Hornoslavkovsko"u MAS
Sokolovsko.

ó,.stil20rr
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Ad 6. Zivér
podèkovalapfftomnjm a úèast.
Ptedsedlgmé
budeupÍesnèn.
Termín dalSíhojednríníValnéhoshromriZdèní

Zapsala:JanaBrendlovó
/
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M$. JanaVildumetzovó
pÍedsedlqmèSvazku
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