Zápis
ze shromáždění členů svazku
dne 6.12.2012 v Chodské Lhotě

Účastníci: viz presenční listina
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájení a schválení programu.
Zpráva o činnosti svazku, vč.plnění rozpočtu za rok 2012.
Návrh rozpočtu na rok 2013.
Návrh zaměření činnosti pro rok 2013.
Schválení nových členů svazku.
Diskuze.
Usnesení.

Průběh jednání:
Ad 1)
Zahájil ing. Picka přivítáním účastníků. Pan Jílek – starosta Chodské Lhoty přivítal zúčastnění zástupce
členských obcí svazku a seznámil s historií výstavby kulturního domu, kde se jednání uskutečňuje.
Ing. Picka přednesl návrh programu shromáždění. Byl přijat bez připomínek.
Ad 2-4)
Ing. Picka uvedl zprávu o činnosti svazku. Konstatoval, že činnost svazku vycházela ze zaměření
činnosti na rok 2012, které bylo schváleno na shromáždění členů 6.12.2011 v Horšově. Seznámil
s plněním jednotlivých bodů zaměření. Konstatoval, že činnost svazku je možné považovat za
úspěšnou a podporující rozvoj regionu.
Dále uvedl, že rozpočet svazku pro rok 2012 je naplňován. Problémy jsou se zajišťováním finančních
prostředků při zpoždění výplaty schválených dotací. Tyto případy se daří řešit po dohodě s obcemi
podílejícími se na jednotlivých projektech.
Pokud jde o návrh rozpočtu na rok 2013 byl připraven vyrovnaný, zaslán členským obcím, aby mohl
být schválen na dnešním shromáždění. Současně byl připraven i rozpočtový výhled na roky 20142015.
Návrh zaměření činnosti svazku byl členským obcím rovněž zaslán k připomínkám. Tyto byly do
návrhu zahrnuty.
Ad 5)
Ing. Picka informoval o písemném sdělení zastupitelstva obce Neuměř o schválení vstupu do svazku
Domažlicko. Obec Neuměř se tak po dnešním shromáždění stane 45. členem svazku.
Ad 6)
Ke sdělení ing. Picky nebyly žádné připomínky. Ing. Sladký – starosta obce Draženov, požádal o
uvedení záměru vybudování cyklotrasy Draženov-Petrovice-Domažlice do projektu „Systém cyklotras
a cyklostezek v okolí Domažlic“ a do Záměrů činnosti svazku pro rok 2013.

Ad 7)
JUDr. Kusý seznámil přítomné s návrhem usnesení shromáždění členů.
Návrh byl přijat jednomyslně.
Ing. Picka poděkoval všem za aktivní účast na činnosti svazku. Popřál pohodové Vánoce a do příštího
roku zdraví, úspěchy v rozvoji měst a obcí a tím i Domažlického regionu.

Zapsal : JUDr. Kusý Jaroslav

Přílohy zápisu:
-

Zpráva o činnosti svazku a předsednictva přednesená na shromáždění členů dne 6.12.2012
v Chodské Lhotě

-

Zaměření činnosti svazku v roce 2013

-

Usnesení shromáždění členů svazku dne 6.12.2012 v Chodské Lhotě

