Zápis z jednání rady svazku
dne 19. 10. 2021 v Bělé nad Radbuzou
Účast: - viz prezenční listina – počet přítomných 10
Údaje o hlasování: přítomno / souhlasí / nesouhlasí / zdržel se hlasování

Program jednání:
1) Zahájení, kontrola usnesení jednání rady
2) Rozpočtové opatření č. 5
3) Aktualizace strategie rozvoje
4) Převod majetku svazku na obce
5) Provoz zimních tras (Čerchov-Malinová hora-Capartice-Sádek)
6) Ostatní záležitosti (Starý Herštejn, autobus na Čerchov, oprava CT3 v Babylonu, image
prospekty, příprava rozpočtu na r. 2022, turistická hra, komunikace Klenčí-Díly, destinace
Český les, veletrhy cestovního ruchu, zaniklá obec Lučina)
7) Diskuze
Ad 1) Ing. Picka přivítal přítomné členy rady a kontrolní komise a zahájil jednání. Pozvánky byly včas
doručeny. Konstatoval, že usnesení z minulé rady svazku je průběžně plněno.
Návrh usnesení: Rada Svazku Domažlicko souhlasí s programem.
Hlasování: 10/10/0/0 – usnesení bylo přijato

Ad 2) Rozpočtové opatření č. 4 a 5
Paní Štogerová podala vysvětlení k RO č. 4, které se tímto dává na vědomí (RO schválil
předseda svazku), jednalo se o transfery (dotace k projektu Lučina, přeposlání části dotace
partnerovi), dnes je třeba schválit RO č. 5 (dotace na zabezpečení Starého Herštejna,
transfery, rozvolnění koruny Starého Herštejna, přidalo se na rolby, aby byl rozpočet
připraven, srovnán cestovní ruch, neboť nebyl letos naplněn)
Info paní Langpaulová: na bankovním účtu je v tuto chvíli cca půl milionu korun, dotace jsou
vypořádány
Návrh usnesení: Rada Svazku Domažlicko bere na vědomí RO č. 4 a schvaluje RO č. 5.
Hlasování: 10/10/0/0 – usnesení bylo přijato

Ad 3) Aktualizace strategie rozvoje
p. Hálek – rozešle návrh aktualizované strategie (české části) mailem k doplnění, sešly se
záměry cca za 5 miliard Kč, zpracovaná je analytická část, za 2 měsíce bude hotová
strategická část
K přeshraniční části zmínil pan Picka dosud uskutečněná přeshraniční jednání
p. Picka - Bylo by ideální, kdyby mohl být na prosincové valné hromadě projednán návrh
strategické (české) části aktualizované strategie.

Návrh usnesení: Rada Svazku Domažlicko bere na vědomí aktuální stav aktualizace strategie rozvoje.
Hlasování: 10/10/0/0 – usnesení bylo přijato

Ad 4) Převod majetku svazku na obce
- Přítomným členům rady, jejichž obcím mají být převedeny některé majetkové položky,
byly předány informační dopisy specifikující tento majetek, ostatní obce obdrží obdobné
dopisy poštou.
- CT3 – převod se uskuteční až po zaměření, p. Picka zmínil opravu úseku v Babylonu
Návrh usnesení: Rada Svazku Domažlicko bere na vědomí postup při převodu drobného majetku.
Hlasování: 10/10/0/0 – usnesení bylo přijato

Ad 5) Provoz zimních tras (Čerchov-Malinová hora-Capartice-Sádek)
Po zkušenostech z loňského roku opět letos bude Svazek hradit náklady. Sbírka formou DMS
je nyní ve stádiu schvalování (zda projekt bude podpořen či nikoliv). Pokud forma DMS
schválena nebude, bude se pokračovat ve veřejné sbírce jako v loňském roce; novinkou pro
nadcházející sezónu jsou instalované GPS v rolbách; pokud to dotační podmínky dovolí,
požádá Svazek o příspěvek i na Plzeňském kraji (zatím podmínky změněny nebyly a mohou
žádat pouze obce), p. Picka s p. Randou prodiskutoval možnosti úpravy spojnice CaparticeČerchovský okruh – je třeba vyznačit do mapy, poslat průvodní dopis, popsat rozsah prací –
LČR podle toho posoudí, jaké stanovisko k tomu zaujmou, jsou každopádně připraveni ke
spolupráci. I letos by měla útulna na Malinovce fungovat (víkendy)
p. Novák – doplnil informaci ke zmíněné spojnici, problém je, že aktuálně nelze upravovat
rolbou, cestu je třeba poměrně rozsáhle upravit a rozšířit (nestačí prořezat)
Návrh usnesení: Rada Svazku Domažlicko bere na vědomí aktuální stav ohledně provozu zimních tras.
Hlasování: 10/10/0/0 – usnesení bylo přijato

Ad 6) Ostatní záležitosti
Starý Herštejn – zabezpečení provedeno, dotace od PK vyúčtována, rozvolnění koruny
rovněž provedeno – stále čekáme na vyjádření památkářů
Autobus na Čerchov – je třeba včas iniciovat jednání kvůli obnově licence!
Oprava CT3 v Babylonu – oprava uspokojivě ukončena
Image prospekty – stanovená pravidla platí (polovinu nákladů uhradí Svazek)
Příprava rozpočtu na r. 2022 – připraví se včas do prosincového jednání
Turistická hra – soutěž vlekle provází technické problémy, je třeba jednat se spol. Galileo!
Komunikace Klenčí-Díly – p. Čížek vydá finální stanovisko
Destinace Český les – PK schválil peníze na destinační management, uvidí se, co bude dál
Veletrhy cestovního ruchu – p. Picka doporučuje k návštěvě Bratislavu (bez zájezdu), pak je
Praha – doporučena také návštěva, do Brna se možná vypraví autobus, ale o tom se rozhodne
až později
Zaniklá obec Lučina – bylo by třeba řešit velmi špatný stav přístupové cesty!
p. Novák k Čerchovu – zdá se, že se podaří zrealizovat i demolici stavby pod stožárem, firma
práce zvládla včas, stožár je přemístěn, vše tedy bude letos na podzim komplet dokončeno a
do konce tohoto roku by mělo být stavební povolení na přestavbu bývalé roty na ubytování,
stožár zůstane „schovaný“ za opravenou rotou a kontejner se obloží modřínem stejně jako

opravená rota, CHKO přemýšlí o výstavbě vhodných dřevin, aby byl vrchol opět zalesněný
Návrh usnesení: Rada Svazku Domažlicko bere na vědomí stav ostatních záležitostí.
Hlasování: 10/10/0/0 – usnesení bylo přijato

Ad 7) Diskuze
-

-

prosincová valná hromada bude v Dílech (hospoda/sál), termín čt 8. 12. v 9,30 h rada,
v 10 h valná hromada, po obědě ve 12,00 h Lazce
Ohledně spojnice Steinlohe-Lučina – jednání s KČT jsou složitá, ale probíhají, výsledek
snad příští rok
p. Kopecký: Alternativa k profilu zadavatele: bezplatný národní elektronický nástroj
http://nenkomfortne.cz/ (po přezkoumání výpovědních podmínek ukončí příp. Svazek
spolupráci s placeným QCM)
možnost překladu vybraných webových stránek Svazku – zjistit konkrétně u fy. Galileo!
Případné překlady by provedla paní Langpaulová (jedná se hlavně o texty k projektům)
nabídku paní Slávky Němečkové na reklamní spoty ve vybraných rádiích Svazek
nevyužije
program Common Ground Nadace Roberta Bosche (navrhla Ines) je příliš nekonkrétní,
vyčká se na bližší informace

Zuzana Langpaulová přečetla přijatá usnesení (v příloze).
Hlasování: 10/10/0/0
Ing. Picka poděkoval za účast a ukončil jednání.

Zapsala: Langpaulová
Pařezov dne 20. 10. 2021

Jiří Červenka
místopředseda svazku

Ing. Libor Picka
předseda svazku

USNESENÍ
z jednání rady svazku dne 19. 10. 2021

Rada Svazku obcí Domažlicko po projednání:
souhlasí
- s programem
schvaluje
- rozpočtové opatření č. 5
bere na vědomí
- rozpočtové opatření č. 4
- aktuální stav aktualizace strategie rozvoje
- postup při převodu drobného majetku
- aktuální stav ohledně provozu zimních tras
- stav ostatních záležitostí

Hlasování: 10/10/0/0

V Pařezově dne 20. 10. 2021
Zapsala: Langpaulová

Jiří Červenka
místopředseda svazku

Ing. Libor Picka
předseda svazku

