Zápis ze shromáždění členů svazku dne 14.12.2006 v
Domažlicích
Účast: dle prezenční listiny

Program
1. Zahájení.
2. Zpráva o činnosti předsednictva.
3. Plnění rozpočtu k 30.11.2006.
4. Návrh rámce rozpočtu na rok 2007.
5. Stanovení výše čl.příspěvku pro rok 2007.
6. Návrh na změnu stanov (§7 čl.2, §9 čl.1)
7. Volba návrhové a volební komise.
8. Volba členů předsednictva, předsedy a místopředsedů.
9. Volba revizorů svazku.
10. Přijetí obcí Křenovy a Velký Malahov za členy svazku.
11. Diskuze.
12. Usnesení.
13. Závěr.
Ad 1 a 7) Pan Mach, starosta Domažlic, přivítal na MěÚ Domažlice. Pan Picka seznámil
s návrhem programu a s návrhem na složení návrhové a volební komise (p.Rauch, p.Sazama,
p.Strakoš).
Oba návrhy byly schváleny bez připomínek.
Ad 2 – 6) Zprávu o činnosti přednesl pan Picka. Všichni členové svazku zprávu a návrh na
zaměření činnosti svazku na rok 2007 obdrželi předem. Stručně shrnul plnění zaměření
činnosti svazku v roce 2006. Většinu bodů se podařilo splnit. Méně úspěšně se daří naplňovat
spolupráci s bavorskou stranou. To bude nutné změnit. Nové podmínky pro čerpání
prostředků z fondů EU v rámci přeshraniční spolupráce budou vyžadovat konkrétní spolupráci
se zahraničním partnerem.
Pokud jde o navrhovanou změnu stanov, vychází z rozšíření počtu členů svazku.
Členský příspěvek pro rok 2007 navrhuje předsednictvo ve stejné výši jako v roce 2006, tj.2,Kč/obyvatele. Pro pokrytí výdajů na provozní činnost svazku je třeba více využívat příspěvků
od členů svazku v rámci zajišťování pomoci obcím při realizaci společných projektů z fondů
EU.
Ad 8-9) Předseda návrhové komise pan Rauch přednesl návrh na složení předsednictva
svazku (stanovy svazku -§7, odst.3). Jako členy předsednictva navrhl zástupce čl.obcí
Babylon (Pazdera Miroslav)
Bělá n.R. (Ing.Picka, Libor)
Blížejov (Červenka Jiří)
Domažlice (Ing.Mach Miroslav)
Holýšov (Valachovičová Hana)
H.Týn (Ing.Holeček Josef)
Luženičky (Kopecký František)
Poběžovice (Mgr.Říha Hynek)
Staňkov (Bc.Horák Alexandr)
Dále navrhl, aby předsedou svazku byl zvolen pan Picka, starosta Bělé nad Radbuzou. Jako

místopředsedy svazku navrhl pana Červenku, pana Holečka, pana Macha. Současně navrhl,
aby o uvedených návrzích se hlasovalo společně. Tento návrh byl přijat. Požádal proto
přítomné členy svazku o hlasování o návrhu na členy předsednictva, předsedu a
místopředsedy svazku.
Návrh na zvolení jmenovaných byl přijat jednomyslně.
Dále přednesl návrh na revizory svazku ve složení pan Šperl, pan Friš, pan Kalčík. Nechal o
návrhu hlasovat. Návrh byl schválen jednomyslně.
Ad 10) Pan Picka oznámil, že obce Křenovy a Velký Malahov se rozhodly vstoupit do svazku
Domažlicko (písemné výpisy z jednání ZO byly svazku zaslány).
Vstup uvedených obcí do svazku Domažlicko byl přijat jednomyslně.
Ad 11) Pan Picka vyzval přítomné, aby se vyjádřili k jednotlivým bodům programu jednání.
Navrhl, aby do záměrů činnosti svazku pro rok 2007 byl zařazen bod – požádat KÚ PK o
dotaci na zpracování obrazového přehledu zaniklých sídel Českého lesa (CD). Finanční
náklad se předpokládá do 80tis.Kč.
Pan Pazdera – doporučuje zvýšení čl.příspěvku o 1Kč. Je také třeba aktualizovat strategii
svazku.
Pan Picka – zpracování strategie rozvoje svazku na období 2007-2013 je úkol již z minulého
roku. Předpokládá se, že tento materiál bude zpracován do poloviny roku 2007.
Pan Petržík – navrhl, aby do zaměření činnosti svazku byl zařazen bod - intenzivně
připravovat společný projekt města Domažlice a obce Chrastavice k přípravě projektové
dokumentace na cyklostezku mezi oběma obcemi.
Pan Mach – zdůraznil nutnost spolupráce s bavorskou samosprávou. Ze strany města
Domažlice se již něco málo udělalo, ale s ohledem na požadavky partnerství při žádostech o
dotace z EU, je to nedostatečné. Město Domažlice proto připravuje rámcovou smlouvu o
spolupráci s Furth im Waldem.
Pan Pazdera – taková spolupráce musí být skutečná, ne pouze formální.
Pan Picka – oživit spolupráci s bavorskou stranou je jedním z bodů navrhovaného zaměření
činnosti svazku pro rok 2007.
Paní Kalčíková – připomenula, že prioritní osa 3 ROP NUTS II jihozápad vyžaduje u
přeshraničních projektů společnou přípravu, plánování i realizaci projektů tam, kde je to
možné. Je to podmínka při podávání žádostí.
Pan Vilímec – zdůraznil, že tento přístup k principu partnerství je pro následující období
velmi důležitý. Čerpání prostředků z fondů EU nebude jednoduché. Věří však, že obce se na
to dobře připraví a budou úspěšné. Informoval také o problémech, které byly s přípravou
rozpočtu ČR na rok 2007.
Pan Říha – připomenul, že hodně záleží na přístupu německého partnera ke spolupráci, na
jeho zájmu i iniciativě.
Ad 12) Pan Picka požádal předsedu návrhové komise přečtení návrhu na zaměření činnosti
svazku v roce 2007 a návrhu usnesení ze shromáždění členů svazku. Pan Rauch oba návrhy
přednesl vč. doplňků, které vyplynuly s diskuze.
Oba návrhy byly ve znění s doplňky přijaty jednomyslně.
Ad 13) Pan Picka popřál všem pěkné Vánoce, dobré zdraví, pevné nervy a úspěchy v nelehké
práci v samosprávě.
Zapsal Dr.Kusý

