Zápis z jednání valné hromady
4.12.2018 Poběžovice

Účast: - viz prezenční listina – počet přítomných 34
Programu jednání:

1) Zahájení, zjištění počtu přítomných, schválení programu jednání, určení ověřovatelů
zápisu
2) Volba návrhové a volební komise
3) Informace o probíhajících projektech
4) Informace o činnosti svazku a plnění zaměření činnosti pro rok 2018 a informace o plnění
rozpočtu 2018
5) Informace o přijatých rozpočtových opatřeních v roce 2018
6) Informace o dílčím auditu hospodaření svazku za rok 2018
7) Volba členů rady svazku
8) Volba předsedy a místopředsedů svazku
9) Volba kontrolní komise svazku
10) Návrh rozpočtu svazku pro rok 2019
11) Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020-2021
12) Návrh zaměření činnosti svazku v roce 2019
13) Výběrové řízení na tajemníka svazku
14) Diskuze
15) Usnesení

1) Ing. Picka přivítal všechny přítomné, s ohledem na volby a změny členů požádal o krátké představení všech
přítomných.
Přečetl program jednání – schválen jednomyslně.
Ověřovateli zápisu byli určeni: zástupce obce Rybník – ing. Miroslav Kadlec a zástupce obce Černovice – pan
František Vavřička.
2) Do návrhové komise byli navrženi: pan František Kopecký, pan Václav Kalčík a paní Nikola Kinzlerová.
Hlasování: pro 33, proti 1, zdržel se 0
Do volební komise byli navrženi: předseda – paní Pavlína Kaufnerová, ing. Petr Selnar a ing. František
Polanka.
Hlasování: pro 34, proti 0, zdržel se 0
3) Jedním z cílů zaměření činnosti Svazku Domažlicko byly projekty:
Přeshraniční region Čerchov – Gibacht – Aktivně v přírodě,
Naučná stezka Lučina – skanzen odhalené minulosti,
Revitalizace krajinných dominant v Akčním spolku Čerchov plus – Starý Herštejn
Informace o všech projektech podala Zuzana Langpaulová – manažerka projektů

GIBCHT/ČERCHOV – Konkrétní aktivity v projektu:
• Úprava cest v kritických místech za účelem zvýšení kvality a směrování turistů – na základě průzkumu
terénu a zaměření německým lyžařským svazem (DSV), výsledkem budou oddělené trasy/okruhy různých
obtížností pro běžecké lyžování, sněžnice, zimní turistiku a nordic walking

• Následná certifikace, proznačení a digitalizace vytvořených tras – zvýšení a trvalé zajištění standardu na
tratích
• Zpracování územní rozvojové studie pro vrchol Čerchova, Malinovou horu a Sádek

• Přeshraniční propagace oblasti (na české straně především prostřednictvím regionálních turistických
informačních center a Domu přírody v Klenčí pod Čerchovem)

• Pořádání vzdělávacích školení k celoročnímu provozu oblasti – regionu „aktivně v přírodě“ – pro spádové
obce a sdružení
LUČINA – Konkrétní aktivity v projektu:
• detailní průzkumy na Lučině návazně zpracované do nálezové zprávy (p. Zdeněk Procházka ve spolupráci
se Západočeským muzeem), překlad nálezové zprávy do německého jazyka, zpřístupnění nálezové zprávy
veřejnosti
• zpracování návrhu naučné stezky projektantem a následná realizace naučné stezky zaniklým sídlem
• zakonzervování odhalených pozůstatků staveb, případně jejich zasypání

• vybudování přístřešku v zaniklém sídle (jako ochrana odkrytých zdí a současně jako turistického zázemí)

• zhotovení repliky sochy sv. Jana Nepomuckého (socha původně stála na podstavci na návsi, po její ztrátě
je podstavec prázdný)
• propagace naučné stezky jakož i projektu jako celku

• za účelem osvěty byli k projektu přizváni studenti a žáci z Čech i Bavorska
HERŠTEJN Konkrétní aktivity v projektu:

• Sanace a zpřístupnění zříceniny středověkého hradu Starý Herštejn

• Zajištění a šetrné zpřístupnění Altenschneebergu
• Sanace rozhledny na Klammerfels
• Sanace Bayernwarte

• Proznačení a digitalizace informací k přeshraničnímu směrování návštěvníků na obou stranách hranice
• Přeshraniční propagace v rámci cestovního ruchu na obou stranách hranice

• Společná akce pro veřejnost „Pohled přes hranici“ – vizualizace krajinných dominant
• Práce s veřejností - osvěta

4) Další body zaměření činnosti Svazku Domažlicko:
-------Nadále podporovat spolupráci českých a bavorských infocenter při realizaci společných projektů.
Uskutečnit alespoň dvakrát ročně společné pracovní schůzky.
* spolupráce českých a bavorských infocenter – společná pracovní schůzka na české straně hranice –
návštěva zajímavých turistických míst: Muzeum řemesel v Kolovči, Státní hrad a zámek Horšovský Týn,
společný oběd v Bělé nad Radbuzou, most Bělá nad Radbuzou, zaniklá ves Pleš, muzeum Chodska
v Domažlicích, Bystřice,
* druhá společná schůzka se konala na německé straně hranice v říjnu 2018, kde bavorští kolegové
připravili pro české zástupce workshop s tématem „jak zlepšit německo-českou výměnu informací“
*Turistická hra 2018 – počet návštěv - 2110, počet atraktivit – 96
* Prospekt „Vítejte na Domažlicku“ – objednán dotisk české verze, připravuje se anglická verze.
-------Do společného projektu „Vítejte v Českém a bavorském lese“ zahrnout nabídku zajímavých turistických
cílů tohoto regionu.
-------Pokračovat v přípravách vytvoření společného česko-bavorského destinačního managementu „Jižní část
českého a bavorského lesa“
* Plzeňský kraj přispěl na destinační management dotací ve výši 200.000,- Kč
-------Ve spolupráci všech infocenter Domažlicka zajistit prezentaci na akcích: “Regiontour Brno 2017, ITF
Slovakia Tour Bratislava, Holiday World Praha a ITEP Plzeň.
* Svazek Domažlicko je na veletrhy přihlášen, zástupci IC se personálně postarají o všechny tři, pro členy
svazku bude připraven autobus do Brna – informace přijde obcím ihned po valné hromadě
--------Pomáhat menším obcím, podle jejich zájmu, při realizaci zřízení funkce pověřence ochrany osobních
údajů
* nebyl zájem

--------Podílet se na organizaci a zajištění ankety „Sportovec Domažlicka“ společně s Domažlickým deníkem,
Sportovní unií okresu Domažlice a městem Horšovský Týn
* slavnostní večer Sportovec roku - po projednání bude pořádat město Domažlice
--------- Nadále spolupracovat s Diecézní charitou
* v roce 2018 se rozhodla přispět pouze obec Stráž. Rada svazku navrhuje přispět ještě z rozpočtu svazku
částkou 80.000,- Kč.
5) Rozpočtová opatření za 2018
2 X (1. úprava výdajů k projektům, 2. úprava výdajů - BUS ČERCHOV)
- v listopadu přijatá dotace ve výši 100.000,- Kč od KÚPK na BUS ČERCHOV
6) Dílčí audit – konal se 25.10.2018, provedly paní Škoríková, Volfíková, Veseláková – nebyly zjištěny chyby a
nedostatky.
7) Volba členů rady svazku. Předseda volební komise navrhuje zástupce obcí:
Blížejov (Jiří Červenka),
Bělá nad Radbuzou (ing. Libor Picka),
Domažlice (JUDr. Novák Zdeněk),
Holýšov (Alena Burianová),
Horšovský Týn (ing. Josef Holeček),
Klenčí p/Č (ing. Jan Bozděch),
Luženičky (František Kopecký),
Poběžovice (Kopecký Martin),
Stráž (Nikola Kinzlerová),
Újezd (Václav Kalčík),
Velký Malahov (Václav Brichzin)
Hlasování: pro 34, proti 0, zdržel se 0
8) Volba předsedy – návrh:
Zástupce města Bělá n/R – ing. Libor Picka
Hlasování: pro 34, proti 0, zdržel se 0
Volba místopředsedů – návrh:
Zástupce města Domažlice – JUDr. Novák Zdeněk
Zástupce obce Blížejov – Jiří Červenka
Hlasování: pro 34, proti 0, zdržel se 0
9) Volba kontrolní komise – návrh:
Díly ( Rýdl Miroslav)
Hostouň (ing. Rauch Miroslav)
Pasečnice (Bc. Svobodová Marie)
Hlasování: pro 34, proti 0, zdržel se 0
10) Návrh rozpočtu pro rok 2019
Vyrovnaný rozpočet ve výši 9.886.630,(Příjmy – 711 tis – členské příspěvky, 900 tis. na pojízdné podium, 7.656 tis na projekty, 608 tis zapojení zisku
z minulých let )
(Výdaje – 130 tis. veletrhy, 130 tis. - BUS Čerchov – bude v průběhu roku vyrovnán dotací z KÚPK, 900 tis –
pojízdné podium, 8.263 – na projekty, 450 tis na provoz svazku)
Hlasování: pro 34, proti 0, zdržel se 0
11) Návrh střednědobého výhledu na roky 2020-2021
2020 – vyrovnaný 8.154.000,- Kč

2021 – vyrovnaný 1.208.000,- Kč
12) Návrh zaměření činnosti v roce 2019
- pokračování probíhajících projektů – GIBACHT/ČERCHOV,HERŠTEJN, LUČINA
- spolupráce informačních center na české a německé straně
- prezentace regionu na veletrzích cestovního ruchu (Praha, Brno, Bratislava, Hradec Králové)
- pořízení pojízdného podia
- Destinační management Český les
- Sportovec roku 2018 - slavnostní večer proběhne v Domažlicích
- svolání koordinační schůzky nad cyklostezkou CT 3
- spolupráce s Diecézní charitou Plzeň
13) Výběrové řízení na tajemníka svazku
Rada svazku za svém jednání projednala a navrhuje valné hromadě:
- předseda a místopředsedové svazku připraví podmínky výběrového řízení (samozřejmostí – samostatnost,
spolehlivost, komunikativnost, dále znalost NJ, schopnost přípravy účetních podkladů – evidence a úhrady
přijatých faktur, vystavování a evidence vydaných faktur, vedení peněžního deníku, obsluha datové schránky,
obsluha systému e-dotace na webu KÚPK,……)
- rada svazku vyhodnotí výběrové řízení a vybere nového tajemníka s nástupem od 1.2.2019.
14) Diskuze
15) Závěr
Ing. Picka poděkoval všem za účast, popřál krásné vánoce, hodně zdraví a štěstí v novém roce.
Zapsala: Štogerová

Ing. Miroslav Kadlec
ověřovatel – obec Rybník

Jiří Červenka
místopředseda svazku

František Vavřička
ověřovatel – obec Černovice

Ing. Libor Picka
předseda svazku

