Zápis ze shromáždění členů svazku Střed ze dne
20.6.2002
Program:
1. Zahájení.
2. Zpráva o činnosti předsednictva .
3. Zpráva revizní komise.
4. Rozpočet svazku na r. 2002.
5. Různé.
6. Usnesení, závěr shromáždění.
Účast viz. prezenční listina.
Ad1) Zahájil pna Látka, přivítal všechny přítomné a konstatoval dobrou účast 15 členů, tj. 60%.
Ad2) Zprávu o činnosti přednesla pí Valachovičová. Zpráva byla všem členům
zaslána předem. Zpráva byla přijata bez připomínek.
Ad3) Zprávu revizní komise přednesl pan Jílek s tím, že komise neměla k
hospodaření svazku připomínky. Pan Písařík přednesl zprávy o výsledcích
přezkoumání hospodaření svazku obcí žádná závažná pochybení. Shromáždění
vzalo přednesené zprávy bez připomínek na vědomí.
Ad4) Konečný návrh rozpočtu svazku na rok 2002 přednesl Dr.Kusý. Vzhledem
k tomu, že rozpočet byl předběžně projednán již shromážděním členů dne
14.12.2001, byl tento konečný návrh přijat bez připomínek.
Ad5) Ing.Picka informoval členy svazku o přípravě veletrhu Regiontour 2003 ve
dnech 9.1. - 12.1.2003 v Brně.
KÚ PK navrhuje společnou účast všech regionů kraje s tím, že KÚ uhradí
náklady na 10 m2 výstavní plochy pro regiony a připraví ideové a výtvarné
zpracování akce. Předsednictvo svazku doporučuje:
- účast Domažlického regionu na uvedené akci je žádoucí
- bude třeba projednat účast dalších subjektů a to svazků obcí Kdyňsko,
Sedmihoří-Valcha, Chodská liga a Český les a informovat i ostatní obce
Domažlicka. Projednání se svazkem obcí Kdyňska zajistí pan Látka a pan
Ing.Picka. Projednání se svazkem obcí Chodská liga zajistí Ing.Picka Dr.Kusý.
Ostatním svazkům bude zaslán dopis.
Termín: do 10.7.2002
- využít stávající a použitelný interiér stánku Domažlicka z roku 2002
- požádat KÚ o rozšíření výstavní plochy na 30 m2
- zpracovat náměty domažlického regionu o účasti na Regiontouru a zaslat na

KÚ PK. K tomu požádat o spolupráci pí Kaiserovou.
Zajistí: Dr.Kusý
Termín: do 15.7.2002
Pan Látka konstatoval, že plánované setkání členů svazku v Hamrech se
neuskutečnilo a navrhl uskutečnit jednodenní neformální setkání členů svazku v
září 2002. Ing.Picka navrhl termín 19.9.2002 na Železné od 16,30 hod. Šlo by o
neformální setkání, kde starostové obcí by si mohli pohovořit o současnosti i
budoucnosti svých obcí i svazku. Organizaci setkání zajistí Ing.Picka a Dr.Kusý.
Pan Řehák se dotázal na možnosti budování cyklostezek. Dr.Kusý informoval o
přípravě páteřní cyklotrasy Praha-Plzeň-Regensburg, což organizuje KÚ PK.
Možnost napojení lokálních cyklostezek na tuto trasu není vyloučena. Pan
Řehák zašle na OÚ Babylon námět na cyklostezku v regionu jejich obce. Tento
námět by pak byl projednán s Ing.Valtrem jako autorem cyklotrasy a podle
možností realizován.
Pan Janda se dotázal na možnosti dotace na opravu sokolovny v Kolovči.
Písemný námět na eventuální dotaci zašle na OÚ Babylon.
Pan Janeček se dotázal na situaci s pomocí při realizaci zák.106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím. Pan Kaas se mu dosud neozval. Dr.Kusý
zjistí situaci a zaurguje vyřízení.
Protože nebyly žádné další připomínky přednesl Dr.Kusý návrh usnesení, který
byl jednomyslně přijat (viz.příloha zápisu).
Pan Látka poděkoval revizní komisi a pí Elisové za dobrou práci při zajišťování
finančních záležitostí svazku a všem členům svazku za jejich aktivní účast a
připomněl setkání členů svazku v září 2002.
Zapsal: Dr.Kusý

