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II. VALNÀ HROMADA SVAZKU,,HORÀIOSLAVKOVSKO"
23.ziií2011 v Horním Slavkovè

1.
2.
3.
4.
5.

Programjednóní
Zahijení
Informaceo projektu ,,Minibuspro Hornoslavkovsko"
projektu
Schvólenípodónídruhého
StanovenípÍíspévku do Svazkuna rok 20ll a2012
Zúvér

Pfftomni: Mgr. JanVildumetzovó- pÍedsedkynè
svazkua starostkamèstaHorní Slavkov
MiroslavKirejev starostamèstaKrósno
Mgr. Martin Stark- pracovníkmèstaHorní Slavkov(Mèstskj'úÍad)
Ad 1. Zahóiení. uvítóní pÍítomnich
Starostka/dosavadnípÍedsedkynè svazku piivítala piítomné a zahérjila jednóní, piièemZ
seznómila rovnèà piítomné s nawZenym progrÍrmem jednóní. K navrZenému programu
jednóní nebyly vznesenypiipomínky.
Usnesení: Valnó hromada schvaluje program jednóní

ó,.Ufit201r
Ad 2.Informace o proiektu..Minibus pro Hornoslavkovsko"
PÍedsedkynè svazku seznrimila piítomné s qfsledkem podané Zódosti o k tomuto projektu.
Projekt nebyl MAS Sokolovsko podpoÌen tedy nebuderealizovón.
Usnesení: Valnó hromada bere na védomí informaci o nerealizaci projektu z dúvodu
jeho nepodpoÉenív rómci Íódosti o dotaci u MAS Sokolovsko
ó.2fiU2011
Ad 3. Schvólení podóní druhého nroiektu
K plnèní úèelu vzniku svazku a k plnéní cílù jeho vzniku se navrhuje, aby dal5ím spoleònlfm
projektem byl ,,Úpravy veÍejnych prostranství ve vybranych místních èóstech svazku obci
Hornoslavkovsko". Projekt spoòívó v úpravóch veiejnfch prostranství v místních èrístech
Horního Slavkov a Krósna - LeZnici, Kfelích, Dolní Hluboké a Hójích. Upravy se tfkají
stÍedù (nóvsí) vyjmenovanych èrístí a zahmují úpravy dle místních poZadavkù. Jednó se
zejménao úpravy a doplnèní zelenè(na LeZnici a Dolní Hluboké navazující na místní sakrólní
stavby, Ve Kfelích v okolí pamótníku obètem 1. svétové vólky), zpevnènych ploch, qfstavbu
Òekrírnyhromadné dopravy, doplnèní drobnéhomobilióÍe, vybudovriní strínípro kontejnery na
tÍídènj odpad, apod. VSe v nóvaznosti na poàadavky místních obèansklich sdruZení ói
osadníchv1fboru.
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Celkovenrikladyjsou2.418.260,Kò pÍiòemZspoluúòast
mèstSvazkuèiní cca650.065,-Kè.
Nawhuje se' aby finanóníspoluúòastméstbyla rozdèlenatakto, Mésto
Horní Slavkov65 %
z ó:éjÉtky
spoluúèastitj. 422.500,-Kòa méstoKrósno35 % tj. 227.500,_
Ké.
Usnesení:
Valnó hromada schvólila podóní a v pÍípadé schvólení dotace
i realizaci projektu
3yp""ry -veÍejnfch prost-ranství ve vybranych místních òóstech svazku obcí
Hornoslavkovsko"tak,le Mèsto Horní stalkov úude hradit do
rozpoètu svazku òóstku
422.500,-Kè a méstoKrósno èóstku 227.500,-Kó.

ó,.3tra20n

Pro zajistèníprovozníchvfdajú Svazku(úèetnictví,bankovnípoplatky
apod.)je potÍeb4 aby
byla stanovenafinanèní hotovost.Nawhuje se, aby pffspèvekpro
rok 20ll a 2012 byl
stanovenve rn-isi25.000,-Kè, pÍióemzmèstoHorní Slavkovby hradilo
65% tj. 16.250,-Ké a
mèstoKrósno35%tj. òóstkug.750,-Kò.
Usnesení:
valnó hromada stanovuje finanóní pÍís_pévekèlenslcfchobcí
do rozpoètu svazku pro
rok 2011a2012 taK.úeHorní Slavkovuèìníplatbu n"'tnysi162s0,-Kò
a mèstoKrósno ve
vysi 8'750'-Kè. Platbaza rok 2011bude pÍipsónana úiet do
30.11.2011
a platba za rok
2012do30.4.2012.
é,.4til.2a11
Ail4..Zóxér
UloZenéúkoly:
Zaloùitbankovníúòetu bankovníinstituce
Zajistit osobuòi spol.pro vedeníúòetnictvísvazku,plnèníukolù zajistipÍedseda.
PÌedsedkynè
podékovalapfftomnymza úèast.
Termíndal5íhojednrínívalnéhoshromiiàdèní
budeupÍesnèn.

Zapsal:Mgr. Martin Stark

Hf Ú"1a,r",,,,,*
úgr. farruVildumetzové
piedsedkynéSvazku
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