Zápis ze shromáždění členů svazku dne 7.12.2005 v
Horšovském Týně
Účast: 19 ze 33 členských obcí – viz.prez.listina
Program:
Zpráva o činnosti
Plnění a úprava rozpočtu 2005
Návrh rozpočtu na rok 2006
Návrh činnosti pro rok 2006
Přijetí obcí Nemanice a Postřekov za členy svazku
Návrh zajištění aktualizace dokumentu „Strategie rozvoje svazku
Domažlicko“
7. Různé.
8. Usnesení
9. Závěr
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ad1) Jednání zahájil pan Picka přivítáním členů a seznámením s programem.
Navrhl jeho doplnění o bod různé. Návrh byl přijat bez připomínek. Dále
seznámil členy s hodnocením činnosti svazku za uplynulý rok podle
jednotlivých bodů zaměření činnosti (členské obce obdržely písemně). Ke
zprávě nebyly připomínky a byla jednomyslně schválena.
Ad2-3) Paní Elisová přednesla informaci o plnění rozpočtu svazku k 30.11.2005
a požádala o pověření k provedení rozpočtových změn k 31.12.2005 s ohledem
na obdržené dotace a potřebu jejich vyúčtování. Dále přednesla návrh rozpočtu
na rok 2006. K uvedeným návrhům nebyly připomínky a byly jednomyslně
schváleny.
Ad4) Pan Picka seznámil s návrhem záměrů činnosti svazku pro rok 2006, který
všichni členové písemně obdrželi. K návrhu nebyly připomínky a byl
jednomyslně schválen.
Ad5) Pan Picka informoval, že o přijetí za člena svazku požádaly obce
Nemanice a Postřekov. Písemné žádosti jsou doloženy usnesením zastupitelstev
jmenovaných obcí. Přítomní členové svazku schválili jednomyslně přijetí obcí
Nemanice a Postřekov za členy svazku Domažlicko ke dni 1.1.2006.
Ad6) Pan Picka informoval, že dokument „Strategie rozvoje mikroregionu
Střed“ má platnost do konce roku 2006. Proto bude třeba připravit novelizaci.
K jejímu zpracování byly osloveny RRA PK, ZČU Plzeň-Centrum evropských
ekonom.studií a Středisko pro výzkum reg.rozvoje. Na výzvu reagovalo pouze
Středisko pro výzkum reg.rozvoje. Pan Picka doporučil, aby způsob zajištění
novelizace byl projednán na nejbližším zasedání předsednictva svazku. Pan

Látka navrhl, aby v usnesení z dnešního jednání bylo konstatováno:
shromáždění schvaluje provedení novelizace
ukládá předsednictvu zajistit vhodného zpracovatele
Shromáždění tento návrh jednomyslně přijalo.
Ad7) Pan Kusý stručně seznámil s projektem BaK – budování absorpční
kapacity místních a region.orgánů pro řízení programů EU na území PK. Ve
druhé polovině ledna 2006 bude na toto téma v našem regionu uskutečněn
informační seminář.
Pan Picka informoval, že po projednání s panem Látkou doporučuje, aby záštitu
akce Sportovec roku 2005 převzal svazek Domažlicko.
Dále uvedl, že v rámci projektu „Cyklostezka Babylon-Holýšov“, úsek
Domažlice-Havlovice, jehož nositelem je svazek Domažlicko, je třeba stanovit,
podle zákona č.40/2004 Sb. o veř.zakázkách hodnotící komisi na výběrové
řízení. Pan Látka namítl, že je to záležitost města Domažlice. Podle zákona o
veř.zakázkách však hodnotící komisi stanovuje zadavatel a tím je svazek
Domažlicko. Návrh složení komise byl se zástupci města Domažlice projednán.
Na návrh pana Látky bude její složení ještě upřesněno a následně projednáno
předsednictvem svazku. Tento návrh byl shromáždění jednomyslně přijat.
Ad8) Pan Kusý přednesl návrh usnesení, které bylo, po doplnění, jednomyslně
schváleno.
Ad9) Pan Picka popřál všem zdraví a úspěchy do příštího roku, poděkoval panu
Holečkovi za vstřícnost a pohostinnost při zajištění shromáždění členů a jednání
ukončil.
Zapsal p.Kusý

