Zápis z jednání předsednictva svazku Domažlicko ze
dne 28.8.2003
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Kontrola plnění úkolů
Výsledky auditu za rok 2002.
Regiontour 2004
Informace o jednání se starostou Furth i.W.
Různé.

Účast viz. prezenční listina.
Ad1) Plnění úkolů z jednání předsednictva dne 7.5.2003 je následující:
a) Podání žádostí do Phare a POV 2004.
Žádost o dotaci fondu Phare na reedici mapy Domažlicka je podána a RRA Šumava přijata.
Výsledek rozhodnutí výběrové komise zatím není znám.
Žádosti o dotace z POV 2004 z DT 6 a DT 7 se připravují a budou podány v termínu. Jedná se
o žádost na rekonstrukci zastávek hromadné dopravy (pokračující projekt DT 7), žádost o
dotaci na vytvoření venkovního infosystému pro turist.cíle (DT 7) a žádost o dotaci na
poradenskou činnost (DT 6).
b) Úkol týkající se splátek dluhu z rozhodnutí MF CR o vrácení dotace nebyl zatím splněn a
trvá. Je podáno odvolání na MF ČR.
c) Úkol připravit jednání s něm.stranou o spolupráci obcí Česka a Bavorska se plní. První
společné jednání proběhne v říjnu 2003
Ad2) Přezkoumání hospodaření svazku za rok 2002 provedla auditorská firma JandečkaFanturová a spol. a konstatovala, že hospodaření svazku obcí a údaje účetní závěrky svazku
obcí odpovídají ve významných hodnotách požadavkům platných právních předpisů. Při
přezkoumání hospodaření svazku nebyly zjištěny žádné významné nedostatky ani rozpory se
závaznými právními předpisy.
Závěry z této zprávy budou zveřejněny na web.stránkách svazku a seznámeno s nimi nejbližší
shromáždění členů svazku.
Ad3) Po diskuzi byl k účasti domažlického regionu na Regiontouru 2004 přijat následující
závěr:
- regiony Domažlicka a Horšovskotýnska se zúčastní této akce společně v rámci expozice PK
- organizaci účasti zajistí rada CR společně se svazkem obcí Domažlicko, který bude
zastupovat ing.Picka. Prezentace regionu bude zajištěna v podobném rozsahu jako v roce
2003.Bylo by třeba doplnit stánek vizuální technikou, využít k prezentaci další zajímavosti
regionu, např.kolovečskou keramiku , uvážit možnost vystoupení více hudebních souborů. Při
jednání o přípravě akce s KU PK doporučit, aby byl prezentován Prazdroj.
Termín: průběžně
Zajistí: ing.Picka
Ad4) Informaci podal Dr.Kusý (pan Pazdera byl z jednání omluven). Na jednání pana Pazdery
s panem Macho byl předběžně dohodnut termín první schůzky 15. nebo 16. nebo 22.10.
Předsednictvo souhlasí s termínem 22.10. v 9,00 hod. na MěU Domažlice.
Tlumočení zajistí MěU Domažlice. Návrh programu jednání a složení delegace svazku
připraví pan Pazdera a Dr.Kusý. Jeho projednání se uskuteční na společné schůzce zástupců
české strany.

Předsednictvo doporučuje, aby složení zástupců bavorské strany mělo obdobné zastoupení,
tzn. aby v něm byli zastoupeni představitelé obcí Bavorska.
Termín: 15.9.2003
Zajistí:M.Pazdera, Dr.Kusý
Ad5) Dr.Kusý informoval o nabídce firmy Direkta Group o poskytnutí CD- rom s přehledem
dotačních titulů.
Po diskuzi přijalo předsednictvo následující závěry:
- nabídku nepřijmout.
- dr.Kusy zajistí, aby členové svazku byli informováni o hlavních web.adresách, na kterých je
možné získat informace o dotačních titulech.
Termín: do 30.9.2003
Zajistí: Dr.Kusý
Dále byla podána informace, že zastupitelstvo města Staňkov schválilo vstup do svazku obcí
Domažlicko. Předsednictvo vzalo informaci na vědomí a ukládá panu Pazderovi předložit
žádost ke schválení na nejbližším shromáždění členů svazku.
Termín: viz.výše
Zajistí: p.Pazdera, Dr. Kusý
Na dotaz ohledně digitalizované mapy pro záchranný zdravotní systém odpověděl ing.Picka,
že zjistí stav jeho realizace. Obce, které zaplatily za tento systém stanovenou částku, jsou v
něm zahrnuty. Ty obce, které nezaplatily, v něm zatím zahrnuty nejsou. Ing.Picka prověří
stávající stav této záležitosti a obce budou informovány.
Zajistí: ing.Picka, dr.Kusý
Termín : do 30.9.2003
Příští jednání předsednictva svazku se uskuteční v Mrákově, termín bude stanoven dodatečně.
Zajistí: Dr:Kusý
Zapsal: Dr.Kusý

