Zápis z jednání rady svazku
dne 19.6.2018 v Horšovském Týně
Účast: - viz prezenční listina – počet přítomných 10
Program jednání:
1) Zahájení, kontrola usnesení z jednání rady ze dne 20.2.2018
2) Plnění záměrů činnosti 2018
3) 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 Antonín Kolář.
Usnesení z minulé rady svazku - usnesení průběžně plněno.
Ad 2) ing. Picka seznámil přítomné s probíhajícími projekty (Gibacht/Čerchov, Lučina, Herštějn):
GIBCHT/ČERCHOV – V současné době probíhá obnova značení v areálu Čerchov – Capartice – Sádek –
Gibacht. Úspěšně bylo uzavřeno výběrové řízení na zpracovatele rozvojové studie Čerchov – Malinová hora
– Sádek – zpracovatelem bude Architektonické studio Hysek z Plzně, studie by měla být zpracována do
konce července 2019.
V lednu 2018 jsme úspěšně podali první monitorovací zprávu a vyúčtování profinancovaných výdajů.
Svazek a podílející se obce by se měly domluvit na tom, zda mezi sebou uzavřou Smlouvu mezi příjemcem
a dalšími partnery projektu – jako určitou ochranu pro případ, že se po komunálních volbách změní vedení
některé z obcí, aby i poté zůstala obec vůči Svazku zavázána a projekt mohl pokračovat, ale také na
doporučení auditora jako podklad pro finanční transakce mezi Svazkem a obcemi.
LUČINA – Tento projekt „pod hlavičkou Svazku“ financuje pouze obec Nemanice. V současné době jsou
hotové téměř všechny plánované průzkumy a sondy ze strany pana Procházky a jeho spolupracovníků
(proplaceno dle rozpočtu), rovněž je hotová i plánovaná nálezová zpráva v českém i německém jazyce (v
elektronické i papírové podobě, bavorský partner dostal německou verzi k dispozici)
Pan architekt Zbyněk Wolf pracuje na koncepci naučné stezky – měl by mít hotovo do konce srpna, koncept
jsme již připomínkovali z české i německé strany
Svazek a obec Nemanice by se měli domluvit na tom, zda mezi sebou uzavřou Smlouvu mezi příjemcem a
partnerem projektu – jako určitou ochranu pro případ, že by se po komunálních volbách změnilo vedení v
Nemanicích, aby i poté zůstala obec vůči Svazku zavázána a projekt mohl pokračovat, ale také na
doporučení auditora jako podklad pro finanční transakce mezi Svazkem a obcí Nemanice.
HERŠTEJN – Do poloviny července 2018 by měla být hotová prováděcí dokumentace vč. výkazu výměr
pro záměry na Herštejně a v okolí (zpracovává p. Ing. arch. Sladký), následně je třeba ihned zahájit
výběrové řízení na dodavatele tak, aby se příští rok brzy zjara mohlo začít s realizací (předpokládá se asi ½
roku).Do konce června 2018 podáváme 1. monitorovací zprávu a budeme nárokovat první část dotace.
Na podnět některých obcí byla připravena Smlouva mezi příjemcem a dalšími partnery projektu – jako
určitá ochrana pro případ, že se po komunálních volbách změní vedení některé z obcí, aby i poté zůstala
obec vůči Svazku zavázána a projekt mohl pokračovat, ale také na doporučení auditora jako podklad pro
finanční transakce mezi Svazkem a obcemi.
SPOLUPRÁCE INFORMAČNÍCH CENTER
26.4.2018 se konal společný výjezd českých a bavorských infocenter. Navázal tak na vzájemnou spolupráci
a setkávání z loňského roku. Tentokrát infocentra z Domažlicka, Českého lesa (Domažlice, Horšovský Týn,
Poběžovice, Bělá nad Radbuzou, Klenčí pod Čerchovem, Holýšov) představila bavorským kolegům tyto
turistické cíle na české straně: Muzeum techniky a řemesel v Kolovči, Státní hrad a zámek Horšovský Týn,
Bělou nad Radbuzou, Pleš, Muzeum Chodska a nejvyšší vrchol Českého lesa – Čerchov. Zájem o náš region
a společnou propagaci naší krásné přeshraniční oblasti projevili kolegové a přátelé z Bavorska (Furth im
Wald, Waldmunchen, Rotz, Nabburg, Arrach, Lam, Neukirchen beim Heiligen Blut. Německá strana
plánuje setkání na podzim.

IMAGE PROSPEKT „VÍTEJTE NA DOMAŽLICKU“
Ing. Picka předložil členům rady vydaný Image prospekt „VÍTEJTE NA DOMAŽLICKU“, který sestavili
zástupci IC. Tento prospekt velmi dobře informuje o celém regionu Domažlicka. V současné době na IC
centrech chybí, proto je třeba dotisk. Ing. Picka navrhuje úhradu polovinu nákladů na tisku svazkem
Domažlicko a druhou polovinu uhradí buď IC nebo obce, které si prospekt objednají (cena prospektu 1.
vydání byla 12,- Kč/1 kus).
DESTINANČNÍ MANAGEMENT
Ing. Picka nadále pracuje na založení Destinančního managementu (výhledově konec 2018)
POVĚŘENEC K OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Každá obec k této problematice přistoupila po svém.
SPORTOVEC 2017
Poděkování patří městu Horšovský Týn za velmi pěkně připravený večer slavnostního vyhlášení Sportovce
Domažlicka 2017.
SEMINÁŘ PANÍ HAMPLOVÉ
12.6.2018 se konal seminář paní Jany Zwyrtek Hamplové – velmi zajímavé povídání, slabá účast obcí
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA TAJEMNÍKA SVAZKU
Proběhne ke konci roku.

Zapsala: Štogerová
Velký Malahov dne 19.6.2018

Ing. Miroslav Mach
místopředseda svazku

Ing. Libor Picka
předseda svazku

František Kopecký
starosta obce Luženičky

Jiří Červenka
starosta obce Blížejov

USNESENÍ
z jednání rady svazku dne 19.6.2018

Rada svazku obcí Domažlicko po projednání:
1) Bere na vědomí
a) Informace o plnění zaměření činnosti 2018

Usnesení jednomyslně schváleno.
Zapsala: Štogerová

Ing. Miroslav Mach
místopředseda svazku

Ing. Libor Picka
předseda svazku

František Kopecký
starosta obce Luženičky

Jiří Červenka
starosta obce Blížejov

