Zápis z jednání rady svazku
dne 20.2.2018 ve Velkém Malahově
Účast: - viz prezenční listina – počet přítomných 9
Program jednání:
1) Zahájení, kontrola usnesení z jednání rady ze dne 5.12.2017
2) Informace o probíhajících projektech
3) Obsazení funkce tajemníka svazku Domažlicko
4) Montované podium pro členské obce
5) Ostatní
Ad 1) ing. Picka přivítal přítomné členy rady a hosty, zahájil jednání. Přečetl program jednání
– hlasování – jednomyslně schváleno. Do návrhové komise byl zvolen Václav Brichzin a Jiří
Červenka.
Usnesení z minulé rady svazku:
Varianty GDPR pověřenec – všem obcím rozeslána tabulka – pro informaci, jakým způsobem
k danému problému přistupují sousední obce a města. Nyní je na každé obci samostatně,
jakým způsobem bude nadále postupovat.
Ad 2) ing. Picka seznámil přítomné s probíhajícími projekty (Gibacht/Čerchov, Lučina,
Herštějn):
GIBCHT/ČERCHOV – značení tras pro běžky, sněžnice a nordic walking je v závěrečné fázi,
koncem února končí výběrové řízení na zpracovatele rozvojové studie Čerchov – Malinova
hora – Sádek (zpracování se předpokládá do 6/2019)
LUČINA – projekt financuje pouze obec Nemanice, v současné době jsou téměř hotové
všechny plánované průzkumy i nálezová zpráva. Pan architekt Zbyněk Wolf pracuje na
koncepci naučné stezky.
HERŠTEJN – obce, které se podílejí na projektu: Klenčí pod Čerchovem, Nemanice,
Mikroregion Dobrohost, Postřekov. Podepsána Smlouva o výpůjčce s LČR na dotčené
pozemky, do konce dubna 2018 by měla být zpracována prováděcí dokumentace, následně by
mělo být vypsáno výběrové řízení
V rámci všech projektů se připravují smlouvy o přistoupení k projektům s jednotlivými
dotčenými obcemi.
Ad 3) Tajemník svazku JUDr. Jaroslav Kusý zemřel dne 18.1.2018 a proto musí svazek řešit
nové obsazení této funkce. V současné době nezbytný chod svazku Domažlicko zajišťuje
účetní Petra Štogerová, která přislíbila pomoc nejpozději do 31.12.2018. Během léta bude
připraveno výběrové řízení na tuto funkci s nástupem od 1.1.2019.
p. Kopecký navrhuje člověka, který bude mít kancelář např. v Domažlicích, bude fungovat
jako tajemník, současně bude ovládat základy účetních evidencí (pokladna, vydané a přijaté
faktury, proplácení faktur přes elektronické bankovnictví,..) Dále bude nápomocný menším
obcím při zpracování žádostí o dotaci na KÚPK a jiné.
Ing. Picka – souhlasí, další z požadavků by měla být znalost NJ slovem i písmem a znalost
státní správy a samosprávy
Ad 4) Vzhledem k okolnostem, které se nashromáždily začátkem roku, byl zmeškán termín
k podání dotace na pořízení montovaného podia. Pro členské obce se situace nemění, pokud
se rozhodli požádat o vypůjčení podia, můžou se obrátit na město Domažlice nebo město Bělá
nad Radbuzou, které vyjdou vstříc a podium zapůjčí – všechny obce budou informovány.

Ad 5) Rozpočtové opatření č. 1 – přesuny mezi § (z 3900 na 3742 a 3322) Celkový objem
prostředků se nemění.
Další seminář s Mgr. Janou Zwyrtek Hamplovou – bude dohodnut termín.
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USNESENÍ
z jednání rady svazku dne 20.2.2018

Rada svazku obcí Domažlicko po projednání:
1) Bere na vědomí
a) Výsledek GDPR řešení pro členské obce svazku
b) Informace o probíhajících projektech
2) Souhlasí
a) S přípravou výběrového řízení na funkci tajemníka svazku s nástupem od 1.1.2019
b) S rozpočtovým opatřením č. 1

Usnesení jednomyslně schváleno.
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