Aktivity svazku Střed za období 1999 až 2002
Tento materiál je zpracován jako informace členům zastupitelstev a občanům členských měst
a obcí i široké veřejnosti.
Činnost
se řídí
zákonem
o obcích,
stanovami
svazku
a jednacím
řádem.
Důležitým úkolem svazku je pomáhat zejména malým obcím zlepšovat život občanům (životní
prostředí,
infrastrukturu,
kulturní
vyžití,
podpora
rozvoje
turismu).
V praxi to znamená pomáhat při získávání dotací, vyhledávání k tomu potřebných kontaktů
a pomoc
při zpracovávání
žádostí.
Dále je to podpora rozvoje cestovního ruchu v regionu iniciováním různých projektů a účastí
na jejich
realizaci.
Významnou stránkou činnosti svazku by měla být přeshraniční spolupráce.
Především je třeba připomenout, že svazek obcí Střed vznikl jako mezinárodní sdružení v roce
1992.
Mezinárodní spolupráce se však v činnosti svazku projevovala jen zřídka. V roce 2000 byla
z české strany snaha spolupráci oživit, např. pravidelným setkáváním představitelů obou částí
avšak k realizaci tohoto záměru nakonec nedošlo. To však neznamená, že partnerská
spolupráce mezi městy a obcemi obou států neexistuje. Naopak je v řadě případů velmi dobrá.
Zajištění administrativní a organizační činnosti svazku představuje určité finanční náklady.
Do současné doby se nám daří je pokrýt z POV - DT 6 (cca 70% nákladů) a zbytek z příspěvků
členů. Výše členského příspěvku našeho svazku (činí 2,-Kč/občana) je při tom nejnižší
ze 14 větších svazků obcí Plzeňského a Jihočeského kraje, u kterých byla jeho výše zjišťována.
Nejvyšší
členský
příspěvek
je
40,-Kč/občana
(Zbirožsko).
Úroveň aktivity těchto svazků je přibližně stejná jako našeho. Některé svazky pro svoji činnost
zřídily kanceláře svazku. Kanceláře mají 1 až 2 stálé pracovníky a pracovníky externí. Svojí
činností, zejména zpracováváním projektů pro členské obce svazku a další zájemce za úplatu,
získávají prostředky pro svazek. Jde prakticky o podobnou činnost, jakou provádí RRA PK.
Finanční výsledek této aktivity spolu s dotacemi na poradenskou činnost a členskými
příspěvky, pak plně pokryjí náklady na administrativní činnost svazku a vytváří i mírný zisk.
Svazek obcí Střed (připravuje se návrh na změnu názvu na svazek obcí Domažlicka) má
v současné době 28 členů s 36000 obyvateli. Tento počet se pravděpodobně ještě zvýší protože
získání dotací z EU bude po našem vstupu bude zřejmě možné získat pouze prostřednictvím
svazků
či
společenství
obcí.
Podstatnou činností svazku by mělo být sjednocovat úsilí měst a obcí k rozvoji regionu zejména
v oblasti rozvoje turismu a ochraně životního prostředí.
Rozvoj turismu by měl vést ke zlepšení podmínek ubytování, stravování a dalších služeb
vč.využití místních specialit a vytvořit nové pracovní místa, informovat o významných
turistických lokalitách, kulturních akcích, budování cyklostezek apod. To vše s přihlédnutím
k ochraně
přírodních
památek
a zvláštností.
V období let 1999 až 2002 byly v činnosti svazku realizovány následující aktivity:
Dotace (podané žádosti):
POV:
Strategie
rozvoje
mikroregionu
(pro
všechny
čl.obce)
Rekonstrukce
zastávek
hromadné
dopravy
(Bělá,
Černá,Milavče,Mrákov)
- Rekonstrukce zastávek hromadné dopravy (podáno pro rok 2003 - Draženov,Česká Kubice).
- Rekonstrukce památkových objektů (Draženov, Milavče, Osvračín, Trhanov, Čermná)

Zakoupení
počítačů
(Hostouň,
Chodov,
Mutěním,
Osvračín,
Babylon)
Poradenská
činnost
(pro
všechny
čl.obce)
- Studie o možnostech využití alternativních zdrojů energie v regionu (nerealizováno pro převis
žádostí)
- Studie o možných lokalitách pro průmyslové zóny (nerealizováno pro převis žádostí)
- Venkovní informační systém (podáno v roce 2003)
Phare
CBC:
Studie
proveditelnosti
"Rozvoj
turismu
na Domažlicku"
Mezinárodní
letní
dětský
tábor
(nerealizováno
pro převis
žádostí
)
Informační
prospekt
svazku
(nerealizováno
pro převis
žádostí
)
- Konference o přeshraniční spolupráci (nerealizováno pro převis žádostí ). Tato akce
se z iniciativy svazku uskutečnila v rámci celokrajské aktivity.
SAPARD:
- Revitalizace center obcí (účast 12 obcí - nerealizováno pro převis žádostí )
- Revitalizace center obcí (Babylon, Poběžovice - schváleno jako náhradní projekt)
- Revitalizace centra Hor.Týna (pomoc při zpracování projektu - nerealizováno pro převis
žádostí).
Z dalších aktivit to bylo uspořádání kurzu výuky něm.jazyka pro starosty a pracovníky OÚ,
kurzu
obsluhy
počítačů,
pomoc
obcím
při zavádění
webových
stránek.
K aktivitám patří nepochybně i účast na akcích organizovaných RRA PK, MMR CR,
významný podíl na přípravě a organizaci veletrhů REGIONTOUR 2001, 2002, 2003.
Svazek se aktivně podílí na přípravě materiálu - "Strategie rozvoje cest.ruchu PK".
Zpracoval Dr.Kusý

