Zápis ze shromáždění členů svazku dne 18.5.2006 v
Horšovském Týně
Účast: dle prezenční listiny

Program:
1. Zahájení.
2. Zpráva o činnosti předsednictva.
3. Schválení závěrečného účtu svazku za rok 2005.
4. Informace o auditu hospodaření za rok 2005.
5. Vytvoření Místní akční skupiny.
6. Informace o projektech BAK.
7. Diskuze.
8. Různé.
9. Usnesení.
10. Závěr.
Ad1) Zahájil pan Holeček přivítáním účastníků v Horšovském Týně.
Pan Picka seznámil přítomné s programem, který byl přijat bez připomínek.
Ad2) Pan Picka uvedl zprávu o činnosti předsednictva a svazku od posledního
shromáždění členů. K informaci nebyly dotazy ani připomínky.
Ad3-4) Informaci podala paní Elisová, účetní svazku. Závěrečný účet byl
zpracován na základě roční účetní závěrky, z výsledků provedené inventarizace,
evidence majetku a dalších pomocných podkladů. Doporučila členům svazku
závěrečný účet schválit.
Audit hospodaření za rok 2005, provedený KÚ PK, neshledal žádné závady.
Ad5) Pan Picka informoval, že s ohledem na možnosti čerpání finančních
prostředků a zejména pak k využití potenciálu obcí, podnikatelů v zemědělství,
průmyslových podnikatelů, nestátních a společenských organizací k rozvoji
území domažlického regionu na principu partnerství, by bylo vhodné se zapojit
do místní akční skupiny. Jsou dvě možnosti – zapojit se do již existující MAS
Český les nebo vytvořit samostatnou MAS Domažlicko. Dne 15.5.2006 se
uskutečnilo pracovní setkání zástupců svazku, Hospodářské komory, Agrární
komory a zemědělské agentury o možnostech utvoření MAS na území středu
domažlického regionu. Severní část regionu je zapojena do MAS Český les a
jižní část regionu do MAS Pošumaví
Výsledkem jednání je doporučení vytvořit samostatnou MAS Domažlicko.
Nelze však také pominout možnost vstoupit do již existující MAS Český les.
Posouzení těchto možností bude předmětem dalšího jednání přípravné skupiny
dne 19.6.2006. V současné době je třeba rozhodnout schválení vstupu svazku do
MAS.

Ad6) Ing. Picka informoval o aktivitách svazku jako územního partnera projektu
budování absorpční kapacity (BAK). Hlavním organizátorem projektu je KÚ
PK. Uvedl, že k využití finančních možností, které dává BAK se připravuje
analýza o možnostech rozvoje území svazku Domažlicko.Jednotlivé členské
obce a i další obce regionu budou mít možnost uplatnit svoje konkrétní
požadavky na rozvoj jejich obcí v průběhu zpracování analýzy. Analýza se bude
zpracovávat v průběhu 2.pol.t.r.
Ad7) Přítomní členové svazku neměli k jednotlivým bodům programu zásadní
připomínky. Pan Holoubek, projekční kancelář Sladký, informoval o
připravované studii využití vrcholu Čerchova pro turistický ruch. Tato studie by
mohla být zahrnuta do připravovaného projektu o využití oblasti CHKO Český
les pro rozvoj turismu a zaměstnanosti.
Ad8) Pan Picka informoval o rozhodnutí obce Mrákov o vystoupení ze svazku
z důvodu jejího vstupu do MAS Pošumaví.
Pan Petržík, starosta Chrastavic, připomněl, že jejich obec připravuje projekt
cyklotrasy Domažlice-Chrastavice a doporučuje, aby tento projekt byl rovněž
zařazen do připravované analýzy rozvoje území svazku Domažlicko.
Ad9) Dr.Kusý přečetl návrh usnesení,které bylo po drobných úpravách
jednomyslně schváleno (viz.příloha).
Ad10) Jednání zakončil ing.Picka.
Zapsal Dr. Kusý

