Zpráva o činnosti předsednictva přednesená na
shromáždění členů dne 20.3.2003
Předsednictvo mělo od konání shromáždění členů dne 12.12.2002 do dnešního
dne 2 zasedání. Na těchto bylo projednáno:
- závěrečný účet svazku za rok 2002
- rozpočet na rok 2003
- zpráva revizní komise
- návrh výše čl.příspěvku pro rok 2003
- návrh zásad hospodaření svazku
- návrh změny názvu svazku
- hodnocení účasti na Regiontouru 2003
Podstatné materiály k výše uvedeným bodům jste dostali el.poštou a dnes
bychom je měli projednat.
Předsednictvo také projednalo iniciativní návrh na ustavení Rady cestovního
ruchu Domažlicko - Horšovskotýnsko a postoupilo jej pověřeným obcím k
rozhodnutí.
Pokud jde o návrh na změnu názvu svazku, doporučuje předsednictvo, aby
název byl změněn na "Svazek českých měst a obcí v česko-bavorském prostoru
Domažlicko". Zkrácený název "Svazek měst a obcí Domažlicko". Očekáváme
od vás další případné návrhy na název svazku, který by vystihoval územní
rozložení v našem regionu. Je pravda, že předsednictvem navrhovaný název
neobsahuje označení lokalit Holýšovska, Staňkovska, Horšovskotýnska,
Poběžovicka, Bělska. Věřím, z diskuze vyjde takový návrh, který by plně
vystihoval územní působnost svazku např. "Svazek měst a obcí Čerchov".
Při posuzování účasti našeho regionu na veletrhu Regiontour 2003 bylo
konstatováno, že expozice PK a prezentace domažlického regionu byla dobrá. Je
samozřejmě možné lecos ještě zlepšit, jako např. využití audiotechniky, lepší
umístění muzikantů, vyhrazení prostor pro pracovní jednání apod. Je škoda, že
se této akce nezúčastnil nikdo ze starostů kromě ing.Picky. Na jednání s
ministrem Němcem a hejtmany PK a JČK byl Regiontour hodnocen jako akce
potřebná, napomáhající rozvoji cestovního ruchu a prezentaci regionů a měla by
být podporována i v budoucnu.
Manažer svazku jednal o postavení svazku a jeho záměrech se starosty čl.obcí.
kteří byli nově zvoleni:
Babylon Milavče
Draženov Poběžovice
Hostouň Trhanov
Horšovský Týn
a se starosty nově přijatých obcí:
Chrastavice

Kanice Srbice
Společně s panem Červenkou bylo jednáno se starostou města Staňkov panem
Horákem o možném vstupu města do svazku. Starosta byl pozván na dnešní
shromáždění.
Je připravena web.stránka svazku. Bude zprovozněna po rozhodnutí o případné
změně názvu svazku. Adresa webu bude všem členům sdělena.
Příloha zápisu ze shromáždění členů ze dne 20.3.2003.

