Zápis ze zasedání předsednictva svazku Domažlicko
dne 18.2.2005 v 10,00 hod. na MěÚ Horšovský Týn
Program:
1.Kontrola plnění úkolů.
2.Zpráva revizní komise.
3.Informace o stavu realizace projektů (zaniklé obce-naučná stezka, cyklocesta
Folmava-Holýšov-Stod, VIS)
4.Projekty pro rok 2005 – návrh zaniklé obce – II.etapa realizace cyklocesta –
příprava podkladů pro staveb.povolení a žádost do SROP VIS – II.etapa
realizace poradenská činnost
5.Různé
Ad1) Nejsou žádné nesplněné úkoly z posledního jednání předsednictva.
Ad2) Zprávu revizní komise o kontrole hospodaření svazku podal pan Janeček.
Z provedené kontroly nevyplynuly žádné skutečnost, které by zkreslovaly
účetnictví svazku.
Dále podal informaci o provedení řádné inventarizace majetku svazku k
31.12.2004. Seznámil členy předsednictva se zůstatky na účtech a inventarizací
majetku. Porovnáním evidence a skutečnosti nebyly zjištěny nesrovnalosti.
Dále přečetl zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření svazku za rok 2004
provedeném KÚ PK, odbor ekonomický, odd.fin.kontroly. Ze zprávy vyplývá,
že nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Závěr:
Předsednictvo schválilo zprávu revizní komise inventarizační zápis
Předsednictvo vzalo na vědomí zprávu o přezkoumání hospodaření svazku za
rok 2004, provedeném KÚ PK
Předsednictvo ukládá předsedovi svazku zajistit projednání výše uvedených
dokumentů na nejbližším shromáždění členů
Ad3) Pan Picka informoval o stavu realizace projektu „Zaniklá sídla v jižní části
Českého lesa“. Je zhotovena digitální mapka zaniklých sídel, která byla zaslána
všem zúčastněným obcím. Jsou rovněž vyrobeny tabulky s názvy zaniklých vsí s
česko-německým textem. Podle počasí budou umístěny v terénu. K 24.2. bude
podána žádost o dotaci z programu stabilizace a obnovy venkova PK na 2. etapu
projektu. Bude spočívat ve výrobě a umístění infotabulí v místech soustředění
turistů s vyznačením zaniklých vsí, přístupových tras k nim pro turisty pěší,
cestující na kolech, autem nebo vlakem, s vyznačením přírodních a kulturně
historických zajímavostí v blízkosti trasy naučné stezky. Projekt dále
předpokládá tisk infoprospektu s českým a německým textem s výše uvedeným
obsahem a dále s vyznačením jedno, dvou a třídenních okruhů na naučné stezce,
vč. vyznačením možností ubytování a stravování. V obci Rybník bude

instalována trvalá expozice textových a fotograf.materiálů k zaniklým vsím.
K projektům „ Venkovní infosystém“ a „Cyklotrasa Folmava-Holýšov-Plzeň“
podal informaci pan Kusý. Projekt VIS je před dokončením. KÚ PK a Policií
ČR dosud není schváleno definitivní umístění značení v terénu. Dne 2.3.2005
bude na KÚ PK uskutečněno schvalovací jednání. Výsledek by mohl být znám
do pol.března 2005. Instalace infoznačení v terénu by byla provedena do konce
dubna 2005.
Projekt „Cyklotrasa Folmava-Holýšov-Stod“ je ve stádiu projednávání žádosti
na zahájení územního řízení u stavebního úřadu Domažlice. Pokud jde o
finanční spoluúčast obcí na projektu, nebyl dosud na účet svazku poukázán podíl
obcí Křenovy, Meclov , Domažlice a Horš.Týn.
Do 4.4. , podle smlouvy s KÚ PK, by měla být podána žádost do SROP na
pokračování realizace projektu. Podrobnosti k této žádosti projednají na KÚ PK
p.Kusý a pí Kaiserová dne 23.2.2005.
Pan Látka – město Domažlice příslušný příspěvek schválilo. Je také připraveno
stát se garantem pro etapu realizace projektu v části Folmava-Luženičky.
Pan Picka - je třeba postupovat po etapách podle technické připravenosti úseků v
k.ú. jednotlivých obcí /měst. V každém případě je však třeba projekt prezentovat
jako celek , tedy celý úsek v rámci správního území okresu Domažlice.
Pan Holeček – po jednání se starostou Meclova bude v ZO znovu projednána
možnost finanční spoluúčasti obce.
Pan Látka – v krajním případě by bylo možné, aby finančně silnější obce podíl
Křenov a Meclova, tj. 10000Kč a 34415Kč, uhradily společně. Zúčastněné obce
by si měly uvědomit, že cyklotrasa přispěje k rozvoji celého regionu.
Pan Picka – v případě prodlení se splacením příspěvku obou jmenovaných obcí
použít na splacení jejich podílu na přechodnou dobu prostředky svazku.
Závěr:
Předsednictvo souhlasí s podáním žádostí o dotace do programu Stabilizace a
obnovy venkova v PK: na 2.etapu realizace projektu „Naučná stezka po
zaniklých sídlech v jižní části Českého lesa“ ve výši 231000Kč při celkovém
nákladu projektu 385000Kč na poradenskou činnost ve výši 132000Kč při
celkovém nákladu 220000Kč
Předsednictvo ukládá panu Pickovi a panu Holečkovi opětovně projednat se
starosty Křenov a Meclova možnosti úhrady finančního příspěvku jejich obcí
panu Kusému zjistit možnosti úhrady příspěvků za obce Křenovy a Meclov z
prostředků svazku do konečného vyřešení způsobu úhrady panu Kusému
připravit návrh na možnou výši spoluúčasti měst Holýšova, Staňkova, H.Týna,
Domažlic a Č.Kubice na úhradě podílů za obce Křenovy a Meclov
Ad4) Pan Picka informoval o průběhu Regiontouru 2005 v Brně. Společný
stánek Domažlicka a Tachovska se osvědčil, zájem návštěvníků byl vysoký.
Doporučuje připarvit účast Domažlicka na této akci v roce 2006 stejným

způsobem.
Paní Kaiserová – informovala, že Rada CR rozhodla zaslat všem obcím, které
přispěly na REGIONTOUR 2005, děkovný dopis. Dále uvedla, že městu
Domažlice byla schválena dotace na prospekt domažlického regionu. Všechny
obce budou osloveny, zda se na něm chtějí podílet.
Pan Köppl – informoval o dopisu, které město Holýšov zasílá Poslanecké
sněmovně s žádostí, aby při přípravě zákona o územním členění státu bylo
město Holýšov zahrnuto pod územní působnost pověřené obce 3.st.Horšovský
Týn.
Pan Kusý – informoval o dopisu agentury SAPARD, že z důvodů nedostatku
finančních prostředků se poukázání dotace městu Poběžovice a obci Babylon
zdrží bez uvedení doby zdržení platby. Kopie dopisu jim byla zaslána.
Dále sdělil, že svazku byl doručen návrh obce Babylon na úhradu spojenou s
používáním kanceláře, telefonu, faxu, kopírky, el.pošty manažerem svazku ve
výši 800Kč měsíčně.
Závěr:
Předsednictvo s výší úhrady souhlasí s tím, že bude hrazena z odměny manažera
svazku.
Pan Picka – tlumočil telef.sdělení pana Pazdery, že rezignuje na funkci předsedy
svazku. Předsednictvo vzalo sdělení na vědomí s tím, že situaci bude řešit po
písemném oznámení rezignace na mimořádném jednání předsednictva.
Zapsal Dr.Kusý

