Zápis a usnesení ze shromáždění členů svazku dne
19.6.2008 v Horšovském Týně
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení.
Informace o činnosti předsednictva svazku.
Schválení závěrečného účtu svazku za rok 2007.
Diskuze.
Usnesení.
Závěr.

Ad 1)
Zahájil p.Picka seznámením účastníků s programem a konstatováním, že je přítomno 20
zástupců obcí, tzn.že je usnášení schopné. K navrženému programu nebyly připomínky.
Za město H.Týn přivítal všechny přítomné p.Holeček, starosta.
Ad 2)
Informaci přednesl p.Picka. Předsednictvo se od posledního shromáždění členů zabývalo
zejména:
- Hodnocením účasti domažlického regionu na veletrhu cestovního ruchu
REGIONTOUR 2008.
Zájem o výstavní stánek Domažlicka byl vysoký. Problémy zajištění účasti jsou s rostoucími
finančními náklady na nájem výstavní plochy a zařízení stánku. Problematická byla i účast
bavorských měst. Předsednictvo, v souvislosti se zajištěním finančních prostředků, pro další
účasti na této akci projednalo návrh na zřízení fondu podpory cestovního ruchu v rámci
domažlického regionu. Finanční zajištění účasti na REGIONTOURU 2009 bude projednáno
nejpozději do 15.9.2008. Do konce července bude také vytvořena pracovní skupina pro
přípravu účasti na Regiontouru 2009 (15.-18.1.2009).
- Návrhem možných společných projektů v rámci Cíle 3 – přeshraniční spolupráce.
Návrh možných společných projektů byl zaslán všem čl.obcím i některým dalším obcím
k připomínkám. Bohužel žádné připomínky jsme neobdrželi. V současné době jsou
projednávány možné společné projekty cestovního ruchu za účasti měst Domažlice a Kdyně,
obcí Babylon a Všeruby, a to v rekreační oblasti Babylon – Dračí jezero.
- Realizace projektů podpory rozvoje turismu Domažlicka.
Byla podána žádost o dotaci na KÚ PK k pokračování revitalizace zříceniny hradu a
vyhlídkového místa Starý Herštejn. Dotace ve výši 50tis.Kč byla schválena. Je však třeba
zajistit spoluúčast obcí v částce nejméně 50tis.Kč. O finanční podíl budou požádány obce
spadající do oblasti Českého lesa, členové svazku Domažlicko a Chodské ligy. Práci na
revitalizaci bude zajišťovat p.Procházka ve spolupráci s CHKO Český les a památkáři.
Pokračuje realizace mezinárodní cyklostezky Regensburg-Plzeň v úseku domažlického
okresu. Připravuje se dokumentace pro územní řízení všech úseků s výjimkou Meclova a
Křenov. V obci Meclov bude třeba znovu projednat průběh trasy a možnosti jejího přiblížení
ke středu obce. U obce Křenovy je nutné zajistit koordinaci průběhu trasy v souvislosti
s probíhající pozemkovou úpravou.
- Další uskutečněné akce:

Pracovní seminář pro všechny obce okresu, kde byly podány informace odborníků na
odpadové hospodářství k očekávaný změnám a jejich dopadu na obce.
Ad 3)
Pan Picka seznámil se závěrečným účtem svazku za rok 2007 a auditem hospodaření za rok
2007 provedeným KÚ PK. Audit proběhl bez připomínek. Závěrečný účet obdržely
k vyjádření všechny čl.obce.
Ad 4)
Pan Pazdera – uvedl, že pokud jde o přípravu přeshraničních projektů připravují se projekty
s účastí města Domažlice a obce Babylon. Bylo uskutečněno již několik jednání s bavorskou
samosprávou. Další společné jednání se uskuteční 24.6.2008.
Pan Mach – doplnil, že jsou rozdílné podmínky pro podávání žádostí do Cíle 3 mezi českou a
německou stranou. V SRN jsou v žádostech zastoupeny jednotlivé obce. V ČR může obce
podílející se na projektech zastupovat buď jedna obec, nebo svazek obcí.
Pan Picka – informoval, že MAS Český les má schválenou dotaci cca 10mil.Kč každoročně
po dobu 3 let. V nejbližší době proběhne seminář o možnostech a podmínkách čerpání této
dotace.
Ad 5)
Pan Picka přednesl návrh usnesení, ke kterému nebyly připomínky a byl schválen
jednomyslně.
Závěrečný účet svazku za rok 2007 a audit za rok 2007 tak byly schváleny bez výhrad.
Ad 6)
Pan Picka poděkoval všem za účast, popřál pěknou dovolenou a ukončil shromáždění.
Zapsal dr.Kusý

Usnesení
Shromáždění svazku:
schvaluje:
- závěrečný účet svazku a audit hospodaření za rok 2007 bez výhrad

1.

bere na vědomí:
- zprávu o činnosti předsednictva za 1.pol.2008
1.

-

ukládá předsednictvu:
zajistit dodržení schváleného rozpočtu na rok 2008
zajistit s dostatečným předstihem přípravu a finanční krytí účasti Domažlicka na
REGIONTOURU 2009

Ing.Libor Picka,vr
předseda svazku

