Zápis z jednání rady svazku
dne 28. 6. 2021 ve Slatině
Účast: - viz prezenční listina – počet přítomných 12
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 kontrolní komise a zahájil jednání. Konstatoval, že
usnesení z minulé rady svazku je průběžně plněno.
Návrh usnesení: Rada Svazku Domažlicko souhlasí s programem.
Hlasování: 12/12/0/0 – usnesení bylo přijato

Pan Ing. Picka krátce okomentoval jednotlivé body plánované k projednání na valné hromadě.
- provedl se soupis majetku, každé obci, která má nějaký majetek ve Svazku k převedení, se připraví
dopis se soupisem, předávacím protokolem příp. návrhem schůzky. V případě zelených kovových cedulí
„zaniklé obce“ požádal p. Picka obce o údržbu (očištění, kontrola usazení). Jednotlivé značky hnědo-bílého
navigačního systému se převádět nebudou, ale rovněž u nich je žádoucí občasná kontrola a údržba od
jednotlivých obcí. Pokud bude některá poškozená, zajistí si každá obec výměnu nebo odstranění.
- pan Picka pozval na jednání valné hromady paní Hrbkovou a její kolegyně z centra Jana – chtějí se
zabývat sociální terénní péčí. Centrum buduje svou síť a hledají podporu.
- Diecézní charitu Plzeň podpoříme stejně jako každý rok.
- provoz autobusové linky na Čerchov – v červenci se jezdit nebude kvůli demolicím na Čerchově,
informaci doplnil p. Novák: Malinovka (stará rota) je už zbouraná.
- zprávu kontrolní komise přečte p. Rýdl
- na běžném účtu máme 1.007.338,65 Kč
- členské příspěvky – zbývá několik obcí s nezaplacenými příspěvky – budou upozorněny
- probíhá příprava na další dotační programové období – do stěžejního projektu záchytných parkovišť
budou zapracována možná tábořiště
- dlouhodobým cílem v oblasti cestovního ruchu bude zprostit Starý Herštejn památkové ochrany, aby
bylo možné na něj nahlížet pouze jako na turistický cíl; pokud by bylo možné, budeme usilovat o převod
pozemku pod zříceninou (LČR); téma doplnil p. Schröpfer o informaci, že LČR má s CHKO smlouvu o
bezzásahovosti v tomto území
- letošní turistická hra běží
- ohledně spolupráce s mikroregionem Radbuza – zatím stále nezaložena příslušná komise (pracovní
skupina)
- nad rámec programu navrhuje p. Červenka projednat podporu obcím zasažených tornádem + obec
Stebno (dodává p. Schröpfer); jednotlivé obce zvažují individuální podporu a je-li to v možnostech Svazku,
měl by také obce finančně podpořit – na jednání valné hromady bude navržena celková podpora ve výši Kč
100 tis. Kč v rozdělení 60 tis. Morava, 40 tis. Stebno. Zápis z jednání valné hromady bude obsahovat kontakty
na jednotlivé obce. Paní Štogerová: S finanční podporou bude souviset nezbytné rozpočtové opatření.

Návrh usnesení: Rada Svazku Domažlicko schvaluje program jednání valné hromady.
Hlasování: 12/12/0/0 – usnesení bylo přijato

Zuzana Langpaulová přečetla přijatá usnesení (v příloze).
Hlasování: 12/12/0/0
Ing. Picka poděkoval za účast a ukončil jednání.

Zapsala: Langpaulová
Pařezov dne 30. 6. 2021

Jiří Červenka
místopředseda svazku

Ing. Libor Picka
předseda svazku

USNESENÍ
z jednání rady svazku dne 28. 6. 2021

Rada Svazku obcí Domažlicko po projednání:
schvaluje
- program jednání valné hromady

Hlasování: 12/12/0/0

V Pařezově dne 28. 6. 2021
Zapsala: Langpaulová

Jiří Červenka
místopředseda svazku

Ing. Libor Picka
předseda svazku

