KRAJ SMETANY A MARTINŮ
Palackého nám. 160,
572 01 Polička

Výroční zpráva 2019
V tomto roce se uskutečnila 2 řádná jednání valné hromady svazku obcí
Kraj Smetany a Martinů:
12. 6. 2019
9. 12. 2019
Svazek obcí Kraj Smetany a Martinů má ke dni 31.12.2019 14 členů:
Borová
Bystré
Dolní Újezd
Jedlová
Květná
Litomyšl
Lubná
Polička
Pomezí
Oldřiš
Sebranice
Svojanov
Široký Důl
Telecí
V rámci svazku pracovala kontrolní komise ve složení: Ing. Škvařil (Květná),
p.Krejsa (Široký Důl), p.Nespěšný (Pomezí).
Kontrolní komise se sešla dne 12. 6. 2019.
výkonný výbor ve složení: Mgr. Neudert (Bystré), Ing. Šauerová – ředitelka
svazku, pí Karalová (Sebranice).
ředitelka svazku Ing. Naděžda Šauerová
Činnost roku 2019:
Dotace POV 2019 – Drobná komunální technika pro obce Kraje Smetany a
Martinů. Finanční spoluúčast byla zajištěna jednotlivými obcemi, které byly
součástí dotace. Celkové náklady projektu – 752 117,99,-Kč, z toho dotace

394 000,- Kč. Žádosti se účastnily obce – Polička, Jedlová, Květná, a to
konkrétně takto:
Polička
Sekačka, čistič vysokotlaký, postřikovač, pila Husqvarna, přívěsný vozík,
Dálkoměr Nikon – 2 kusy
Jedlová
KM-zametač AGrometall
Květná
Minibagr Hitachi včetně příslušenství
Dotace byla úspěšně realizována a vyúčtování zasláno na Pardubický kraj.

Podána dotace dotace pro rok 2020 – Dotace POV 2020 - Drobná komunální
technika pro obce Kraje Smetany a Martinů.
Dotace se účastní obce:
Litomyšl
Dolní Újezd
Svojanov
Oldřiš
Borová
Sebranice
Celkové náklady 679 700,- Kč. Podaná žádost o dotaci na Pardubický kraj v
prosinci v celkové výši – 475 tis. Kč.

Obce svazku jsou pravidelně vyzývány každý měsíc k zaslání kulturních akcí,
akce jsou prezentovány ve zpravodajích – „Pozvání do Kraje Smetany a
Martinů“

Brožury Na kole Krajem Smetany a Martinů – opětovně realizován dotisk
této velmi oblíbené brožury u firmy HRG. Obsah a mapy aktualizoval Josef
Brokl – KČT Polička. Nová licence a aktualizované mapy od firmy Shocart.
Nová fotka na titulní stranu od Jaroslava Horáka, zakoupena práva na její
užívání. Počet kusů brožur – 7 000 v českém jazyce. Ředitelka svazku sehnala
pro snížení nákladů na tisk brožur inzerci – celkem za 25 tis. Kč (11 – firem –
platba 2000,- Kč/inzerce + obec Svojanov a Sebranice – platba 1500,- Kč/obec).
Brožury jsou obcím k dispozici zdarma, rozdávány budou též na veletrzích
cestovního ruchu, v ubytovacích zařízeních a informačních centrech.

Kvízový sešitek – pověsti Kraje Smetany a Martinů od Veroniky Balcarové
– všechny obce zaslaly své pověsti, ředitelka zpracovala texty a paní malířka
zaslala první návrhy. Brožura bude mít 32 stran. Na jedné straně pověst a úkol,
na druhé straně omalovánka – každé obce. Dvě společné strany svazku. Brožura
bude dokončena na jaře 2020. Tisk – 8 tis. kusů, obce rozhodnou, jaké počty
budou chtít (placeno obcemi), část výtisků objedná a zaplatí KSM. Cena tisku za
8 tis. brožur je 52 739,- Kč + DPH. Platba malířce za grafiku – z peněz svazku,
tento rok zaplacena záloha 22 tis. Kč

V Poličce 4. ledna 2020

Ing. Naděžda Šauerová
ředitelka svazku obcí Kraj Smetany a Martinů

