Zápis z jednání rady svazku
dne 21. 10. 2019 ve Stráži
Účast: - viz prezenční listina – počet přítomných 12
Program jednání:
1) Zahájení
2) Destinace Český les – pověření předsedy svazku k zastupování
3) Příprava valné hromady
4) Informace o probíhajících projektech
5) Ostatní záležitosti

Ad 1) Ing. Picka přivítal přítomné členy rady a zahájil jednání.
Ad 2) Ing. Picka v krátkosti seznámil přítomné s aktuálním stavem – navštívil s panem Novákem (Domažlice)
a panem Macákem (Tachov) pana hejtmana, který byl příjemně překvapen naší aktivitou a připraveností. Po
zápisu Destinační společnosti vznikne správní rada, která bude destinační společnost řídit. Svazek Domažlicko
se stane členem Destinační společnosti. Pro zápis Destinační společnosti Český les, z. s. je nezbytné, aby Rada
Svazku pověřila předsedu Svazku, pana Picku, k zastupování Svazku Domažlicko ve věcech spolku
Destinační společnost Český les, z. s. Pan hejtman přislíbil do rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2020 zahrnout
0,5 mil. Kč na pracovníka, který bude manažerem Destinační společnosti, jakož i 200 tis. Kč na provoz
Destinační společnosti, s tím, že tato finanční podpora by byla poskytována min. 2 roky po sobě. Po „rozjezdu“
Destinační společnosti by měla být tato finančně soběstačná – formou příspěvků od členů, příspěvků Czech
tourism atd.
Na dotaz p. starosty Raucha ohledně rozdílu mezi Destinační společností a Místní akční skupinou – Destinační
společnost může získávat finanční prostředky pouze na cestovní ruch na rozdíl od MAS
Ad 3) Příští valná hromada Svazku Domažlicko se bude konat v Horšovském Týně (Závodní kantýna u
Františka, Eating-house s.r.o. – u areálu firmy Konstruktpol, areál bývalého Zetesu) 10. 12. 2019. od 9 hod
jednání Rady, v 10,30 jednání Valné hromady Domažlicko, od 12 hod jednání Valné hromady Lazce;
Pro pořádání příštích jednání Valné hromady se hlásí Luženice (červen 2020) a Chodov (prosinec 2020)
Ad 4) Informace o probíhajících přeshraničních projektech –
Čerchov
- Projekt ukončen k 31. 8. 2019, probíhá konečné vyúčtování, po připsání dotace (cca za ½ roku)
dojde k finálnímu vyrovnání s obcemi (vrácení části vložených peněz)
- Studie ukončena, bude oficiálně odprezentována a předána po Radě (5 paré v tištěné formě + CD) –
bude se překládat pro německé partnery
- Proznačené trasy – chystáme se na novou sezónu (doplněno chybějící značení, žádá se o rolbu, opět
DPP s rolbaři, na podzim bude opět přípravná schůzka)
- Webové stránky těsně před dokončením (www.ceskylesaktivne.com)
- Brožura k projektu dorazí tento týden – bude distribuována do regionálních TIC
- Propagační film k projektu (zaměřený na sportovní aktivity v okolí Čerchova a Gibachtu) bude
využíván k propagaci na veletrzích CR, na webu
- Publicita – o oblasti (projektu) vyjde článek v „Doma na Šumavě“ – právě se připravuje (RRA
Stachy)
Starý Herštejn
- Vybrána firma (STUCCO MĚSTO TOUŠKOV), předáno staveniště, realizace běží
- Připravuje se propagace (letáčky, tabule, web)

Lučina
- Běží výběrové řízení – otevírání obálek 4. listopadu v Nemanicích (13,05 hod) – osloveny regionální
firmy dle výběru pana starosty Bartoška
- Připravuje se propagace (informační tabule, leták, turistická hra, web)
- 25. listopadu 2019 se od 19 hodin uskuteční u zatím neupřesněného bavorského partnera (patrně ve
Waldmünchenu) prezentace propagačního filmu o Lučině – budou pozváni členové Rady včetně
spolupracujících osob z české strany
Ad 5)
- Setkání s německými starosty k 30. výročí pádu Železné opony – potvrzen termín 15. 11. od 14 resp.
15 hodin cca do 18 hodin – místo bude upřesněno, buď Klenčí (Dům přírody) nebo tzv. Liščárna
(Železná)
- Diecézní charita Plzeň – členské obce mohou na účet Svazku posílat své příspěvky do poloviny
listopadu 2019, před koncem roku následně dojde k převodu finančních prostředků v jedné částce
Diecézní charitě Plzeň
- Babylon inicioval jednání kvůli opravě cyklostezky CT3 (podílející se obce Česká Kubice,
Domažlice, Babylon) – bude svolána společná schůzka a domluven další postup
- K převodu cyklostezky CT3 na jednotlivé obce – je třeba zajistit nový geometrický plán – příp. třeba
zavolat p. Jánského
- Sportovec Domažlicka – příští pořadatel: Holýšov, termín bude ještě stanoven
- DPP pro rolbaře na zimní sezónu 2019/2020 se projednají na prosincové Valné hromadě, před
zahájením zimní sezóny je třeba navíc připravit setkání se Sněhaři a OaS v Domažlicích
- Připravuje se redesign webových stránek Svazku Domažlicko

Zapsala: Langpaulová
Pařezov dne 22. 10. 2019

Jiří Červenka
místopředseda svazku

Ing. Libor Picka
předseda svazku

USNESENÍ
z jednání rady svazku dne 21. 10. 2019 ve Stráži
Rada svazku obcí Domažlicko po projednání:
1) Bere na vědomí
a) Informace o aktuálním stavu - Destinační společnost Český les, z. s.
b) Informace o připravované Valné hromadě 10. 12. 2019
c) Informace o přeshraničních projektech
d) Setkání s bavorskými partnery 15. 11. 2019
e) Informaci o převodu příspěvků Diecézní charitě Plzeň
f) Informaci o konání Sportovce Domažlicka
g) Informaci o připravovaném redesignu webových stránek Svazku Domažlicko
2) Předloží valné hromadě
a) návrh na uzavření DPP pro rolbaře na rok 2020
3) Pověřuje
a) předsedu Ing. Libora Picku, aby zastupoval Svazek Domažlicko ve věcech spolku Destinační
společnost Český les, z. s.
4) Ukládá
a) tajemnici Zuzaně Langpaulové svolání koordinační schůzky ve věci opravy CT3

Usnesení jednomyslně schváleno.
Zapsala: Langpaulová

Jiří Červenka
místopředseda svazku

Ing. Libor Picka
předseda svazku

