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Výroční zpráva 2009 

V tomto roce se uskutečnila 4 jednání valné hromady společné se schůzemi správního výboru 
Mikroregion Poličsko 

27.  4.2009 
29. 7.2009 
16. 9.2009 
  2.12.2009 
 
Svazek obcí Mikroregion Poličsko má ke dni 31.12.2009 21 členů: 
Polička 
Bystré 
Jedlová 
Pomezí 
Sádek 
Rohozná 
Telecí 
Trpín 
Svojanov 
Široký Důl 
Květná 
Kamenec 
Borová 
Korouhev 
Pustá Kamenice 
Březiny 
Nedvězí 
Stašov 
Pustá Rybná 
Oldřiš 
Hartmanice 
 
Předseda správního výboru:  JUDr.Marie Tomanová, Ph.D. 

Místopředseda správního výboru: Milan Nespěšný  

V rámci svazku pracuje správní výbor ve složení zástupců obcí: Borová, Bystré, Polička, 
Pomezí, Svojanov, Stašov a Telecí. 

Smírčí komice ve složení zástupců obcí: Korouhev, Oldřiš, Jedlová 

 



 

Činnost svazku v roce 2009: 

Svazek získal dotaci od Pardubického kraje v rámci Programu obnovy venkova ve výši 500 
tis.Kč na Úpravy veřejných prostranství a zeleně v obcích Mikroregionu Poličsko. S podíly 
obcí na tyto akce byly vynaloženy prostředky v celkové výši 715 700,-Kč. 
Finanční prostředky z dotace a podíly obcí byly použity: 
Části obce Lezník – vydláždění zámkovou dlažbou v prostranství Koryta (53 175,-Kč) 
Části obce Modřec – vyasfaltování prostoru před hasičskou zbrojnicí, oplocení okolo 

vodárenské skruže (51 009,-Kč) 
Části obce Střítež – oprava opěrné zdi v havarijním stavu, výřez dřevin (44 000,-Kč) 
Město Bystré – oprava hřbitovní zdi a osázení zelení (147 513,-Kč) 
Obec Borová – rekonstrukce veřejného prostranství před kostelem sv.Markéty (230 003,-Kč) 
Obec Pomezí – rekonstrukce veřejného prostranství u sportovního areálu, výsadba zeleně 

(190 000,-Kč) 
 

Další dotace z Programu obnovy venkova v roce 2009 byla na úhradu poradenského servisu, 
který v roce 2009 prováděla paní Petra Martinů. Součástí těchto poradenských služeb pro 
členské obce Mikroregionu Poličsko je vypracování žádostí o dotace schválené valným 
shromážděním svazku, administrace projektů a jejich vyúčtování, příprava schůzí svazku. Do 
poradenského servisu byly zahrnuty i výdaje na účetní svazku (M.Jandíková), která měsíčně 
zpracovává účetnictví svazku, rozpočet, rozbory, evidenci majetku, rozpočtový výhled a jiné 
související účetní práce. 

 

 
V Poličce 9.2.2010 
 
                                                                                       JUDr.Marie Tomanová, Ph.D. 
                                                                                            Předsedkyně svazku v.r. 


