Zápis předsednictva dne 22.9.2005 v Čermné
Zúčastnění – viz prezenční listina
Program jednání:
1. Kontrola úkolů
2. Informace o projektu „Budování absorpční kapacity v PK“.
3. Různé
ad 1) Jednání zahájil ing.Picka seznámením s programem. Přítomné členy
předsednictva přivítal starosta Čermné pan Šperl.
Dr.Kusý - z posledního jednání předsednictva nejsou žádné nesplněné úkoly.
Ad 2) Ing.Picka informoval o podpisu partnerské smlouvy s KÚ PK. Tato
smlouva se týká účasti na dotaci KÚ PK k projektu BAK z dotačního titulu 3.3.
MMR. Dále uvedl, že územní rozdělení pro jednotlivé partnery projektu v rámci
kraje je definitivně schváleno. Domažlický okres je rozdělen na tři části. Dvě
části má spravovat firma AgAkcent a zbytek (44 obcí) má spravovat svazek
Domažlicko. Firma AgAkcent bude spravovat obce na Kdyňsku a dále obce na
území od Klenčí po Bělou. Je to sice nesystémové řešení, ale zastupitelstvo kraje
své rozhodnutí zatím měnit nebude. Pokud se to ukáže jako potřebné, bylo by
možné event.jednat s firmou AgAkcent o převzetí obcí v severní části
domažlického okresu.
Závěr:
Předsednictvo:
- Bere informaci na vědomí.
- Ukládá projednat s firmou AgAkcent možnost přiřazení obcí severní části
okresu Domažlice jako partnerských obcí svazku Domažlicko.
Zajistí: Ing.Picka
Termín do 15.11.2005
- Ukládá informovat pana Bauera, člena řídícího výboru projektu, o podílu
domažlického regionu na projektu.
Zajistí: Dr.Kusý
Termín do 15.10.2005
Ad3) Ing.Picka dále informoval o průběhu IV. Celostátní konference o
cyklodopravě. Cyklostezka Folmava-Rokycany byla zařazena mezi 10
nejvýznamnějších projektů Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy,
schválené usnesením vlády ČR č.678/2004. Z toho vyplývá, že projekt
cyklostezky Folmava-Holýšov by mohl být ze strany KÚ PK více podporován.
Je třeba nadále intenzivně připravovat podklady pro stavební řízení a pro žádosti
do fondů EU a SFDI.

Závěr:
Předsednictvo bere informaci na vědomí. Všichni jeho členové vyvinou v rámci
svých možností max.úsilí pro získání další podpory realizace projektu.
Dr.Kusý informoval, že se podařilo dokončit schvalovací řízení pro označení
turistických cílů – Kolovečské muzeum, Kozinovo muzeum Újezd, MPR
Domažlice, označení MPR a zámku Poběžovice na hlavních přístupových
cestách k městu.
Závěr:
Předsednictvo bere informaci na vědomí.
Ing.Picka sdělil, že v nejbližší době proběhne společné jednání s MěÚ Tachov k
přípravě Regiontouru 2006. Uvedl také, že před dokončením je projekt „ Zaniklá
sídla“. Infotabule jsou vyrobeny a budou zúčastněnými obcemi odebrány. Pokud
jde o infoleták, měl by být vytištěn v průběhu října. V této souvislosti navrhl,
aby byl přihlášen do soutěže „Nejlepší produkt cestovního ruchu“ na Regiontour
2006.
Závěr:
Předsednictvo bere informaci na vědomí. Souhlasí s podáním žádosti do soutěže
„Nejlepší produkt cestovního ruchu“ na Regiontour 2006 pro projekt zaniklá
sídla.
Na základě závěrů ze společného setkání zástupců české a bavorské samosprávy
ve Vohenstrauss letos na jaře by se mělo v říjnu uskutečnit další setkání ve
Stříbře. S ohledem na to, že dosud zástupci české samosprávy neobdrželi
z tohoto jednání zápis a nejsou připravena témata pro setkání ve Stříbře, je
bezpředmětné toto setkání uskutečnit. Mělo by se uskutečnit, až bude o čem
jednat.
Závěr:
- Předsednictvo s uvedeným návrhem souhlasí.
- Ukládá Dr.Kusému informovat starostu MěÚ Stříbro.
Termín do 30.9.2005
Příští jednání předsednictva se uskuteční v listopadu na MěÚ Domažlice.Termín
bude stanoven později.
Zapsal: Kusý Jaroslav

