Zápis z jednání předsednictva sdružení Střed ze dne
26.11.2001
Program:
1. Kontrola plnění úkolů
2. Příprava programu valné hromady.
3. Návrh změny stanov.
4. Různé.
Účast viz. prezenční listina.
Ad1) Ke dni jednání předsednictva jsou všechny úkoly z posledního zasedání
splněny.
Ad2) Shromáždění členů se uskuteční dne 13.12.2001 na MěÚ Domažlice od
9,00 hod. s tímto programem:
1. Zahájení.
2. Zpráva o činnosti
3. Zpráva o hospodaření
4. Návrh změny stanov a jednacího řádu
5. Zaměření činnosti v roce 2002
6. Různé
7. Usnesení a závěr.
K návrhu zprávy o činnosti zaslané členům předsednictva nebyly připomínky. K
návrhu zaměření činnosti v roce 2002 uvedl pan Látka, zda je potřebné uvažovat
o rozšíření Info center na Babylon a do Bělé. Pan Ing. Picka a pan Pazdera
shodně konstatovali, že rozvíjející se cestovní ruch bude nezbytně vyžadovat i
větší informovanost. Je samozřejmě především na jmenovaných obcích, zda
najdou odpovídající finanční prostředky na provoz Infocenter.
Závěr:
Předsednictvo souhlasí
- s přednesením předložených návrhů zprávy o činnosti a zaměření činnosti v
roce 2002 na shromáždění členů.
- ukládá odeslat tyto materiály členům svazku
- předložením návrhu na úpravu finanční odměny pro pí Elisovou na 3000Kč
ročně.
Ad3) Pan Pazdera uvedl, že vzhledem k novému zákonu o obcích je úprava
stanov nutná. K předloženému návrhu uvedl pan Látka aby se uvažovalo o
změně názvu svazku na "Domažlicko". Pan Pazdera k tomu uvedl, že taková
změna by vyžadovala úpravu všech evidencí, registrací, razítek apod. Doporučil
o takové změně uvažovat až po komunálních volbách. Dále dodal, že návrh
stanov bude ještě konzultován s právníkem.
Závěr:

Předsednictvo souhlasí
- s předložením návrhu stanov na shromáždění členů.
- Doporučuje uvažovat o změně názvu svazku až po komunálních volbách 2002.
Zajistí: p.Pazdera, Dr.Kusý
Termín: 13.12.2001
30.11.2002
Ad4) Pan Pazdera a dr.Kusý seznámili předsednictvo se stavem přípravy
organizace Regiontour 2002. Protože není vyjasněna účast pracovníku
Infocenter, bude požádána pí.Kaiserová o svolání komise cestovního ruchu k
vyřešení tohoto problému. Současně bude projednána finanční spoluúčast měst a
obcí na této akci. Pan Pazdera předložil návrh, aby se v organizaci účasti
Domažlicka na výstavách Regiontour postupně střídaly i další mikroregiony.
Dr.Kusý informoval, že 10.1.2002 bude na Regiontour vypraven autobus pro
zájemce z obcí. Tato skutečnost bude sdělena prostřednictvím OkÚ. Na návrh
Ing.Picky bylo schváleno aby na slavnostní večer jako zástupce svazku byl
delegován pan Látka. Dále pan Pazdera informoval o účasti na projednávání
žádosti o dotaci ze Sapardu v Českých Budějovicích. Finanční příspěvek na
zpracování žádosti byl schválen ve výši 100000,-Kč, z této částky musí náš
svazek uhradit 50000,-Kč. Žádost o dotaci bude možné předložit pravděpodobně
v únoru 2002.
O členství ve svazku projevily zájem obce Pec a Koloveč. Oběma obcím budou
zaslány stanovy a pozvánka na shromáždění členů.
Závěr:
Předsednictvo
- vzalo informaci pana Pazdery na vědomí.
- ukládá panu Pazderovy zajistit pokračování přípravy žádosti o dotaci ze
Sapardu.
Zapsal: Dr.Kusý

