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Zápis č. 36 z jednání Valné hromady Slavník, z. s. p. o., 
ze dne 4. 2. 2016 v Pačejově 

 
Přítomni: Obec Hradešice - František Balíček 
  Obec Kovčín - Ing. Ivan Tesař 

Obec Kvášňovice - Miloslav Strolený  
  Obec Malý Bor - Radovan Faltys 
  Obec Myslív - Marie Pícková 
  Obec Olšany – Zdeněk Kříž 

Obec Pačejov - Ing. Jan Vavřička 
  Město Nalžovské Hory – Richard Löbl                          
  AgAkcent, s.r.o. – Vlastimil Hálek 
   
Omluveni:   Obec Břežany - Mgr. Marie Metličková, Obec Maňovice – Miroslav Panuška.  
 
 
Program:  
 

1) zahájení  
2) volba předsedy jednání 
3) projednání a schválení podání žádosti do PSOV PK společné projekty  
4) diskuse   
5) usnesení, závěr 

Program jednohlasně schválen. 

1) Jednání zahájil starosta Obce Pačejov p. Ing. Jan Vavřička, přivítal všechny přítomné a 
předal slovo předsedovi sdružení p. Faltysovi, který následně jednání řídil. 

2) Volba předsedy jednání. Valnou hromadou byl předsedou jednání jednohlasně zvolen 
p. Radovan Faltys. 

3) Projednání a schválení podání žádosti do PSOV PK – 2016, integrované projekty. 
VH projednala návrh, předložený p. Ing. Janem Vavřičkou, starostou Obce Pačejov a to v rámci 
výzvy v programu Stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje podat integrovaný projekt 
pod názvem „Místa k odpočinku a setkávání v obcích mikroregionu Slavník“. Tento projekt 
má za cíl rozšířit nabídku míst k odpočinku a setkávání jak občanů jednotlivých obcí 
mikroregionu Slavník, tak jejich návštěvníků. Předmětem tohoto projektu je vybudování 17 
odpočinkových a setkávacích míst, které budou mít formu krytých posezení. Vypracování 
žádosti o dotaci včetně všech potřebných příloh byla pověřena společnost AgAkcent, s. r. o., jež 
je jedním z členů sdružení. 
 VH schvaluje v rámci výzvy Plzeňského kraje v programu Stabilizace a obnovy venkova 
Plzeňského kraje podat integrovaný projekt pod názvem „Místa k odpočinku a setkávání 

v obcích mikroregionu Slavník“. Do projektu se zapojí vyjma jedné obce všechny Obce 
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sdružené v mikroregionu Slavník a to: Obec Břežany, Obec Hradešice, Obec Kovčín, Obec 
Kvášňovice, Obec Malý Bor, Obec Myslív, Město Nalžovské Hory, Obec Olšany a Obec Pačejov.  
Projekt bude financován tak, že mezi sdružením Slavník jako žadatelem o dotaci a budoucím 
vlastníkem krytých posezení a jednotlivými zúčastněnými obcemi bude uzavřena „Smlouva o 

spolupráci při pořízení krytých posezení“, na základě které jednotlivé obce převedou finanční 
prostředky skutečně vynaložené na pořízení odpočívek pro tu danou obec na účet sdružení a to 
již bez části vynaložených nákladů uhrazených z poskytnuté dotace Plzeňským krajem. 
Schváleno jednohlasně. 

4) Diskuse: 
p. Ing. Jan Vavřička přednesl návrh na vypracování studie na výstavbu rozhledny na vrchu 
Slavník, kdy již podnikl první kroky a oslovil projektanta Ing. Arch. Jiřího Kučeru 
z Horažďovic. Předseda sdružení p. Faltys navrhl, aby náklady na vypracování této studie byly 
uhrazeny z prostředků sdružení.  
 VH schvaluje financování studie na výstavbu rozhledny na vrchu Slavník z rozpočtu 
sdružení. Schváleno jednohlasně. 

5) Usnesení. 
Valná hromada Slavník, z. p. s. o. schvaluje:  
- v rámci výzvy Plzeňského kraje v programu Stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 

podat integrovaný projekt pod názvem „Místa k odpočinku a setkávání v obcích 
mikroregionu Slavník  

- VH schvaluje financování studie na výstavbu rozhledny na vrchu Slavník z rozpočtu 
sdružení.  

 
Závěr. Předseda jednání p. Faltys poděkoval všem přítomným za účast a oficiálně 

ukončil jednání Valné hromady. 
 
 
 
 
Zapsal: Radovan Faltys 
 
 
Ověřovatelé: 
 

František Balíček ………………. 
 

 
      Mgr. Marie Metličková ………………. 
 
 
    …………………………. 
                   Radovan Faltys 
   předseda sdružení 
 

 


