Krkonoše – svazek měst a obcí
Zámek 1, 543 01 Vrchlabí
Tel.: 499 405 321, fax: 499 405 691
IČO 70157898
Office: www.svazek.krkonose.eu
Tourism: www.krkonose.eu

Zápis z jednání
Pracovní skupiny pro rozvoj regionu Krkonoše.eu
ze dne 24.1.2012 v 9:00 v zasedací místnosti MěÚ Vrchlabí
Přítomni:
Jan Sobotka, Jiří Vancl, Kamila Hlinková, Michal Vávra, Josef Taláb, Jan Hřebačka, Jindřich
Sýkora, Josef Nosek
Omluveni:
Martina Kulhavá, Tomáš Hendrych, Petr Matyáš, Jiří Hradecký, Pavel Klapuš, Jakub Kašpar,
Michael Otta

Úvodní Slovo – Kamila Hlinková
-

Informovala o podpracovní skupině, které proběhla 5.12.2011 kde byla vytvářena
„Krkonošská výzva 2012“ materiál na podporu regionu. Tato výzva byla následně schválena
13.12.2011 na Valné hromadě svazku měst a obcí Krkonoše.

-

Následné setkání podpracovní skupiny proběhlo dne 19.12.2011 , kde se vytvářel koncept
pro zadání zpracovatele, a databáze pro oslovování příslušných ministerstev a politických
stran Krkonošskou výzvou 2012.

-

Dne 16.1.2012 proběhla další podpracovní skupina kde byla projednána Krkonošská
výzva - další postup, včetně návrhu její prezentace v mediích, dále dopracování - Výzvy k
podání nabídky a zadávací dokumentace v rámci veřejné zakázky malého rozsahu
„Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše"

1. Výzva k podání nabídky

-

-

Doplnit o předpokládanou cenu nabídky 400.000,-Kč + DPH
Doplnit termíny na fáze Analytická část Situační analýza a SWOT analýza - 4 měsíce od
podpisu smlouvy. Návrhová část Vize a cíle, priority opatření aktivity, Vypracování Akčního
plánu - 4 měsíce.
Upravit kvalifikační kriteria
Stanovit termín pro výběrové řízení
Úkol: - Dopracovat: Výzvu k podání nabídky a dát odsouhlasit Radě svazku per mail.
- Rada svazku odsouhlasí dodavatele zpracování Analýzy 14.2.2012
Termín:.do 30.01.2012

Zodpovědný: Nosek Josef, Kamila Hlinková
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2. Vymezení řešeného území
Příloha číslo 1 zadávací dokumentace – doplnit město Trutnov a rozvojová území
A doplnit - Dále do řešeného území spadají území podél komunikačních os směrem k
Polské republice (hraniční přechod Královec/Lubawka, Harrachov) a směrem
z novopacké oblasti. Zpracovatel dále musí stanovit omezení rozvoje řešeného území
ve vztahu ke státní hranici s Polskem, která mají dopad na zkoumané prioritní oblasti
rozvoje. Starosta Adamec souhlasí dodal p.Vancl
Termín:.do 30.01.2012

Zodpovědný: Nosek Josef,

3. Zpracovatelé
-

Oslovení zpracovatelů – umístit na web – www.krkonose.eu
Termín výběrového řízení 13.2.2012 ve 13:00 hodin.
Tří člená komise - komise pro otevírání obálek , komise pro hodnocení
Určena komise - Jiří Vancl , Jakub Kašpar , Josef Nosek - stejně složená komise jak
pro otevírání obálek tak pro hodnocení nabídek.
Úkol: - Souhlas s vydáním výzvy k podání nabídek od Rady svazku – per mail.
Termín:.do 30.1.2011

Zodpovědný: Kamila Hlinková

3. Financování
-

KHK – 100.000,-Kč
POV KHK žádost podána na 250.000,- Kč
SMO ČR podat žádost na 95.000,- Kč
Librerecký kraj – problém s financováním nutno oslovit zastupitelé – individuální žádost
- Hlinková Kamila
POV LBK – nežádat , nelze dělit do území
Ministerstvo ŽP – Jan Hřebačka – domluvit 100.000,-Kč
Banky – 0,Krkonoše - Svazek měst a obcí ?
Úkol: - Podat žádost o poskytnutí příspěvku na SMO ČR
Termín:.do 25.01.2012

Zodpovědný: Nosek Josef
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4. Termín pro následné setkání pracovní skupiny
- termín bude vyhlášen operativně v průběhu února 2012

5. Ostatní
-

Jan Sobotka – informoval o průběhu oslovování ministerstev a politických stran
Jan Hřebačka – informoval o strategii KIPR Šumava – přepošleme členům pracovní
skupiny dokument – od kapitoly 5 - začátky , metodické pokyny , bod 7 priority kohezní
politiky , - důvěrný materiál/nedistribuovat !!!

Vypracoval: Josef Nosek

