Výroční zpráva o činnosti svazku obcí
Mikroregion Svitavsko
za rok 2011
Svazek obcí Mikroregion Svitavsko byl založen 14.12.2000. Od roku 2001, kdy přistoupily
další dvě členské obce, je počet členů je 16. Mikroregion Svitavsko má ustálenou identitu
včetně loga a webových stránek. V roce 2010 svazek obcí pokračoval v realizaci projektů
z prioritních oblastí rozvoje mikroregionu jako jsou podpora turistického ruchu, propagace
mikroregionu, podpora ekonomických aktivit v mikroregionu a pokračoval v přípravě
rozsáhlého projektu v oblasti odpadového hospodářství.
Hlavní momenty v činnosti v roce 2011 lze popsat těmito body :
•

v roce 2011 se uskutečnila 2 zasedání správní rady, 3 zasedání Valné hromady a pracovní
jednání předsedy, místopředsedy, manažera a členů sekretariátu a ekonomky svazku

•

běžnou činnost svazku zajišťoval sekretariát radnice ve Svitavách, ekonomka svazku
Iveta Benková, odborné informace a podklady poskytovala manažerská firma OHGS s.r.o.
zastoupená RNDr. Renatou Šedovou, schválený plán činnosti valnou hromadou realizoval
výkonný orgán svazku – správní rada v čele s předsedou Pavel Čížek a místopředsedy
Pavlem Pavlišem a Vladimírem Buchtou, následně pak správní rada v novém složení.

•

Poradenské služby pro Mikroregion Svitavsko zahrnovaly (dodavatel OHGS s.r.o.) :
o Příprava podkladů pro jednání orgánů svazku
o Příprava 2 žádostí o dotace z POV 2012
o Typování možností financování regionálních projektů
o Poradenství jednotlivým obcím regionu

•

z Programu obnovy venkova 2011 byly získány dotace na tyto projekty :
o Poradenské služby pro Mikroregion Svitavsko (75 000,- Kč dotace)
o Obnova drobné památkové architektury v Mikroregionu Svitavsko (400 000,- Kč
dotace)

•

Projekt Obnova drobné památkové architektury v mikroregionu Svitavsko zahrnoval
tyto dílčí akce:
Hradec nad Svitavou – úprava veřejného prostranství u DPS
Kamenná Horka – úprava prostranství mezi obecním domem č.p. 52 a rybníkem
Koclířov – obnova veřejného prostranství v osadě Hřebeč
Radiměř – úprava veřejného prostranství u hřbitova
Vendolí – úprava prostranství a schodiště před obecní prodejnou a chodníků

•

Mikroregion Svitavsko administroval a garantoval provozní fázi projektu Integrovaný
systém nakládání s odpady – sběrné dvory Svitavska, který byl dokončen v roce 2008.
Hlavní část se týká zajištění provozu 17 sběrných dvorů (Brněnec, Bystré, Dolní Újezd,
Chornice, Litomyšl, Městečko Trnávka, Moravská Třebová, Morašice, Osík, Polička,
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Rychnov na Moravě, Sloupnice, Strakov, Svitavy, Široký Důl, Vendolí, Vítějeves) a
spolupráci s 5 odbornými provozovateli.
•

Mikroregion připravil žádost o dotaci z MAS Svitava na projekt Zázemí pro kulturní akce v
Mikroregionu Svitavsko. Předmětem je pořízení velkoprostorového stanu pro obce
mikroregionu. Rozpočet 792 000,- Kč, požadovaná dotace 528 000,- Kč.
Projekt byl následně MAS Svitava vybrán k podpoře a dne 8.12.2011 byla podepsána
Dohoda o poskytnutí dotace se SZIF.

•

Probíhaly přípravné práce na zpracování koncepci sítě cyklostezek, vypracování
konečného materiálu proběhlo v následujícím roce.

•

Dne 10.5.2011 proběhl seminář pro zástupce obcí ve věci účetnictví obcí a finanční
agendy.

•

Ve spolupráci s Městem Svitavy proběhla úvodní přípravná fáze výběrového řízení pro
společného dodavatele energií. Další kroky a příp. vlastní provedení výběrového řízení
byly záměrně odsunuty v souvislosti s problematičností a nejasností další agendy.

•

Mikroregionu Svitavsko na r. 2011 uzavřel kolektivní smlouvu o veřejném provozování
hudebních děl s OSA (Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním)

•

Připraveny a podány byly žádosti do POV 2012 pro tyto projekty :

Poradenské služby pro Mikroregion Svitavsko
Obnova veřejných prostranství v obcích Mikroregionu Svitavsko

•

Přehled hospodaření svazku obcí Mikroregion Svitavsko v roce 2011:
Rozpočtové příjmy

1 189 120,- Kč

Rozpočtové výdaje

1 076 320,- Kč

Zůstatek finančních prostředků k 31.12.2011

1 098 001,- Kč

Vypracoval :

Mgr. Jaroslav Špajs, OHGS s.r.o.
Manažer svazku obcí
Tel. 465 526 075, spajs@ohgs.cz
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