Zápis ze shromáždění členů svazku Domažlicko
konaného dne 16.12.2003
Program:
1. Zpráva o činnosti předsednictva a plnění zaměření činnosti svazku v roce 2003.
2. Předběžná informace o plnění rozpočtu v roce 2003.
3. Projednání auditu hospodaření svazku za rok 2002.
4. Projednání výše členských příspěvků na rok 2004
5. Návrh rozpočtu na rok 2004.
6. Změna stanov (aktualizace).
7. Přijetí nových členů (Staňkov).
8. Návrh zaměření činnosti pro rok 2004.
9. Návrh témat integrovaných projektů.
10. Účast svazku na Regiontouru 2004
11. Různé.
12. Usnesení a závěr.
Ad1) Jednání zahájil pan Pazdera přivítáním zúčastněných a poděkováním panu
ing.Holečkovi za poskytnutí dobrých podmínek pro jednání. Konstatoval, že je přítomno 15
členů svaku a shromáždění je tedy usnášeníschopné. Stručně uvedl zprávu p činnosti za rok
2003, kterou členové obdrželi předem. K této zprávě nebyly připomínky.
Ad2) Pan Pazdera uvedl, že veškeré údaje jsou uvedeny v přehledu, který členové obdrželi.
Dotazy a připomínky žádné nebyly.
Ad3) Dr.Kusý informoval, že byl proveden audit dle zákona o obcích auditorskou firmou,
která neshledala žádná pochybení v hospodaření svazku.
Ad4) Pan Pazdera uvedl návrh na změnu stanov a to v tom smyslu, že je třeba provést pouze
formální změny a v pravomoci předsednictva doplnit ustanovení: "nakládat s finančními
prostředky dle schváleného rozpočtu". Dále doplnit nový § s uvedením práv a povinností
předsedy svazku. Jeho znění přečetl. K těmto návrhům nebyly žádné připomínky.
Ad5) Pan Pazdera informoval, že město Staňkov požádalo o členství ve svazku. Přítomní
členové schválili jednomyslně přijetí Staňkova jako člena svazku.
Ad6) Návrh zaměření činnosti v roce 2004 přednesl pan Pazdera současně se zprávou o
činnosti za rok 2003. K návrhu nebyly žádné připomínky.
Ad7-8) Pan Pazdera přednesl návrh předsednictva na zvýšení členského příspěvku pro rok
2004 o 1,-Kč na obyvatele, tj. 3,-Kč celkem. Pokud toto zvýšení shromáždění schválí upraví
se rozpočet pro rok 2004 a bude schválen na shromáždění v březnu 2004. Do této doby bude
svazek hospodařit dle rozpočtového provizoria, tedy zajišťovat pouze nejnutnější finanční
operace nutné k zajištění chodu svazku. K návrhu nebyly připomínky a byl schválen.
Ad9) Pan Pazdera a ing.Picka odůvodnili nutnost připravovat návrhy projektů tak, aby po
vyhlášení strukturálních fondů bylo možné podávat žádosti. Do současné doby poslaly návrhy
4 čl.obce.

Ad10) Ing. Picka informoval, že prezentace domažlického a horšovskotýnského regionu je
zajištěna. Vyzval všechny starosty k účasti. Je to dobrá možnost poznat jak se věnují rozvoji
turismu jinde.
Ad11) Nebyly žádné náměty.
Ad12) Dr.Kusý přednesl návrh usnesení, který byl následně bez připomínek jednomyslně
přijat a bude zaslán současně se zápisem ze shromáždění všem členům.
Jednání uzavřel pan Pazdera přáním zdraví a úspěchů v roce 2004.
Zapsal Dr.Kusý

