Zápis z jednání rady svazku
dne 10. 12. 2019 v Horšovském Týně
Účast: - viz prezenční listina – počet přítomných 9
Údaje o hlasování: přítomno / souhlasí / nesouhlasí / zdržel se hlasování
Program jednání:

1) Zahájení, kontrola usnesení jednání rady
2) Příprava valné hromady
3) Ostatní záležitosti
Ad 1) Ing. Picka přivítal přítomné členy rady a revizní komise a zahájil jednání.
Konstatoval, že usnesení z minulé rady svazku je průběžně plněno. Avizované setkání s paní Ing. Milenou
Stárkovou, členkou Rady Plzeňského kraje pro oblast zdravotnictví, bylo z důvodu probíhajících změn
v regionálním zdravotnictví odloženo – bude se řešit po Novém roce.
Ing. Picka navrhl doplnění programu o projednání a schválení dodatku ke smlouvě o partnerství s obcí
Nemanice (projekt „Lučina“, předmětem dodatku je prodloužení realizace o 1 rok) – bod 4
Návrh usnesení: Rada Svazku Domažlicko souhlasí s doplněním programu o navrhovaný bod
Hlasování: 9/9/0/0 – usnesení bylo přijato

Ad 2) Ing. Picka v krátkosti seznámil přítomné s programem valné hromady:
1) Zahájení, zjištění počtu přítomných, schválení programu jednání, určení
ověřovatelů zápisu
2) Volba návrhové komise – navržen pan st. Města Horšovský Týn – Josef Holeček,
pan st. Města Koloveč – Václav Pergl a paní místnost. Města Holýšov – Alena
Burianová
3) Kontrola usnesení z minulého jednání valné hromady 11. 6. 2019
4) Zpráva o činnosti rady
5) Informace o činnosti svazku a plnění zaměření činnosti v II. pololetí 2019
- hlavní pilíře – přeshraniční projekty (1. územní studie v rámci projektu
„Čerchov“ znamená nepochybně posun pro regionální rozvoj, ohledně provozu
běžkařských tratí bude za finanční podpory PK pořízena nová rolba na úpravu
stop, 2. zakázky v projektu „Lučina“ získala firma Ing. Oldřich Kovařík, 3.
realizace stavebních úprav na Starém Herštejně zahájena, k realizaci možná
bude použita replika středověkého kolového jeřábu – možno využít
k propagaci, měla by natáčet Česká televize)
- pokračující spolupráce mezi regionálními turistickými informačními centry –
pro cestovní ruch je to velký přínos, ať už pro území Svazku Domažlicko, ale
také přeshraničně, na příští setkání (konají se zpravidla 2x ročně) budou
pozváni zástupci Tachovska
- plán účasti na veletrzích cestovního ruchu – Praha, Brno (do Brna bude
sjednán na čtvrtek/zahájení autobus – účast bude nabídnuta členským obcím),
Bratislava – vždy 2 výstavní pulty v rámci expozice Plzeňského kraje
(Domažlicko/Tachovsko), zvažuje se společná účast za Plzeňský kraj, a sice na
veletrzích v Hradci Králové a v Českých Budějovicích
- Destinační společnost Český les, z. s. – právě zapsána do spolkového rejstříku,
na nejbližším jednání zastupitelstva Plzeňského kraje se rozhodne o

případných finančních prostředcích na podporu destinačního managementu
- Sportovec roku – bude se konat v Holýšově
- CT3 – další výstavba – zatím se nedaří navázat spolupráci s Mikroregionem
Radbuza o další výstavbě, oprava – uskuteční se schůzka k projednání dalšího
postupu, převod na obce – je třeba nechat zpracovat nový geometrický plán
(rozdělení úseků)
6) Informace o plnění rozpočtu 6-11/2019
7) Informace o rozpočtových opatřeních č. 5, 6 a 7 – všechna souvisí s financováním
přeshraničních projektů, r. o. č. 7 je třeba schválit, valné hromadě se dá na vědomí
8) Zpráva kontrolního výboru za II. pololetí 2019 – zpráva bude přečtena na jednání
valné hromady
9) Schválení návrhu rozpočtu na rok 2020
10) Schválení návrhu střednědobého rozpočtového výhledu na roky 2021-2022
11) Příspěvek Diecézní charitě – návrh: 80.000 Kč
12) Různé
- dotisk image prospektu (česká i anglická verze) – obě verze budou nabídnuty
k odběru
- bus/sezónní linka Čerchov (doplatek bude dotčeným obcím přefakturován do
konce roku, podá se žádost na příští rok)
- turistická hra – prezentace statistiky (opět větší návštěvnost)
- redesign webových stránek Svazku (z důvodu nového zákona o přístupnosti –
webové stránky prověří kontrola, budou navržena opatření, začátkem roku
2020 plánuje fa. Galileo školení k této problematice)
- začátkem roku 2020 budou navázána jednání s Plzeňským krajem ve věci
zimní údržby vybraných problematických úseků silnic (Klenčí/Díly) a dále ve
věci dopravního značení mezi obcemi Miřkov a Semněvice (viz jednání 6. 9.
v Domažlicích), návrh úpravy zimní údržby v úseku Klenčí/Výhledy je třeba
předjednat na MěÚ v Domažlicích (paní Aulická)
- opět budou vypsány dotace Plzeňského kraje – výhodou je jednoduchá
administrace
- ke zvážení – seminář s paní Hamplovou – přínosné
- nabídka Dotace online (aktualizovaný přehled disponibilních otevřených
dotačních programů) – službu nevyužijeme
- jménem paní Špačkové budou obce vyzvány k poskytnutí příspěvku na
publikaci/čítanku o Českém lese přímo na její č. účtu
- pro informaci – Plzeňský kraj připravuje publikaci o zaniklých školách – obce
mohou zasílat své příspěvky a podklady, pokud mají zájem
- individuální čištění odpadních vod – paní Pavlína Kaufnerová, starostka obce
Meclov, přednese na jednání valné hromady příspěvek o možnosti čerpání
dotací na individuální čištění odpadních vod (domovní ČOV), bude nabídnuto
setkání (exkurze) pro případné zájemce
13) Diskuze
14) Návrh usnesení
Návrh usnesení: Rada Svazku Domažlicko schvaluje rozpočtové opatření č. 7
Hlasování: 9/9/0/0 – usnesení bylo přijato

Ad 3) Ostatní záležitosti – info p. Červenka – na SMO se bude prosazovat 6tileté volební období

pro starosty a zrušení současného systému přepočítávání volebních hlasů

Ad 4) Ing. Picka seznámil členy rady s obsahem dodatku ke smlouvě partnerství mezi Svazkem
Domažlicko a obcí Nemanice
Návrh usnesení: Rada Svazku Domažlicko schvaluje dodatek ke smlouvě o partnerství s obcí Nemanice
v předloženém znění
Hlasování: 9/9/0/0 – usnesení bylo přijato
Zuzana Langpaulová přečetla přijatá usnesení (v příloze).
Hlasování: 9/9/0/0
Ing. Picka poděkoval za účast, termín dalšího jednání bude stanoven podle potřeby.

Zapsala: Langpaulová
Pařezov dne 18. 12. 2019

Jiří Červenka
místopředseda svazku

Ing. Libor Picka
předseda svazku

USNESENÍ
z jednání rady svazku dne 10. 12. 2019
Rada Svazku obcí Domažlicko po projednání:
1) Bere na vědomí
a) informaci o průběžném plnění usnesení z minulého jednání
b) podrobné informace k programu jednání valné hromady
c) informaci pana Červenky o aktivitách SMO
2) Souhlasí
a) s doplněním programu o navrhovaný bod
3) Schvaluje
a) rozpočtové opatření č. 7
b) dodatek ke smlouvě o partnerství s obcí Nemanice v předloženém znění
4) Doporučí valné hromadě
a) Schválit návrh příspěvku Diecézní charitě Plzeň ve výši 80.000 Kč do konce roku 2019
Hlasování: 9/9/0/0
V Pařezově dne 18. 12. 2019
Zapsala: Langpaulová

Jiří Červenka
místopředseda svazku

Ing. Libor Picka
předseda svazku

