Zápis z jednání valné hromady
10. 12. 2019 v Horšovském Týně
Účast: - viz prezenční listina – počet přítomných 29
Údaje o hlasování: přítomno / souhlasí / nesouhlasí / zdržel se hlasování
Program jednání:
1) Zahájení, zjištění počtu přítomných, schválení programu jednání, určení ověřovatelů
zápisu
2) Volba návrhové komise
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 (spolupráce TIC,
přeshraniční projekty, plán účasti na veletrzích cestovního ruchu – Praha, Brno,
Bratislava, …, Destinační společnost Český les, Sportovec roku, CT3 – oprava, další
výstavba)
6) Informace o plnění rozpočtu 6-11/2019
7) Informace o rozpočtových opatřeních
8) Zpráva kontrolního výboru za II. pololetí 2019
9) Schválení návrhu rozpočtu na rok 2020
10) Schválení návrhu střednědobého rozpočtového výhledu na roky 2021-2022
11) Příspěvek Diecézní charitě
12) Různé – dotisk image prospektu (vč. AJ verze), bus Čerchov (přefakturace doplatku
dotčeným obcím do konce roku, žádost na příští rok), turistická hra, redesign webových
stránek svazku (zákon o přístupnosti – kontrola, školení), jednání s Plzeňským krajem ve
věci zimní údržby silnic (viz jednání 6. 9. v Domažlicích)
13) Diskuze
14) Návrh usnesení

1) Ing. Picka přivítal všechny přítomné i hosty a konstatoval, že valná hromada je usnášeníschopná. Dále přečetl
program jednání a určil ověřovatele zápisu: zástupce městyse Klenčí pod Čerchovem, p. Františka Čiperu, a
zástupce města Poběžovice, p. Martina Kopeckého.
2) Do návrhové komise byli navrženi: zástupce města Horšovský Týn, p. Josef Holeček, zástupce městyse Koloveč,
p. Václav Pergl, a zástupce města Holýšov – paní Alena Burianová
Návrh usnesení: Valná hromada Svazku Domažlicko schvaluje program jednání
Hlasování: 29/29/0/0 – usnesení bylo přijato
Návrh usnesení: Valná hromada Svazku Domažlicko schvaluje ověřovateli zápisu pana Františka Čiperu a pana
Martina Kopeckého a návrhovou komisi ve složení pan Josef Holeček, pan Václav Pergl a paní Alena Burianová
Hlasování: 29/24/0/5 – usnesení bylo přijato

3) Kontrola usnesení z minulého jednání valné hromady 11. 6. 2019 – proběhlo setkání ohledně zimní údržby
(zmiňované problémy budou dále řešeny), setkání s paní Ing. Milenou Stárkovou, členkou rady PK pro oblast
zdravotnictví, se odložilo kvůli probíhajícím očekávaným organizačním změnám – připraví se na příští rok
(obce budou pozvány, podle počtu potvrzených účastníků se stanoví velikost sálu k uspořádání setkání)
4) Zpráva o činnosti rady – Ing. Picka podal zprávu o předchozím jednání Rady svazku

5) Informace o činnosti svazku a plnění zaměření činnosti v II. pololetí 2019
- probíhají přeshraniční setkání turistických informačních center, nově zahájena užší spolupráce
s Tachovskem a Kdyňskem, příští setkání se uskuteční předběžně v 2. polovině dubna 2020
- přeshraniční projekty:
Projekt „Čerchov“ – dokončen, všechny aktivity realizovány úspěšně, mimo jiné projekt přinesl
zlepšení spolupráce mezi zapojenými spolky (Sněhaři), pokrok v údržbě běžkařských tras
(zakoupení nové rolby – Město Domažlice), jakož i změnu v organizaci tohoto sportoviště (areál
přechází pod Správu sportovišť města Domažlice); projekt umožní další rozvoj Malinové hory,
Čerchova a Sádku – díky zpracované územní studii (studie poskytnuta účastníkům jednání
k nahlédnutí, účastníci také obdrželi vzorek prospektu „Aktivně v přírodě“ vydaného v rámci
projektu), v roce 2020 dojde k finančnímu vypořádání s obcemi svazku, které se na projektu
finančně podílely
Projekt „Starý Herštejn“ – podařilo se vybrat firmu na realizaci (Stucco TM Město Touškov),
stavební úpravy již probíhají, propagace v přípravě
Projekt „Lučina“ – prodloužena smlouva s poskytovatelem dotace, následně uzavřen dodatek
s obcí Nemanice o prodloužení doby realizace do 31. 8. 2020; naučnou stezku bude realizovat
formou 4 zakázek firma Ing. Oldřich Kovařík
- Veletrhy cestovního ruchu – Praha, Bratislava, Brno (jako součást expozice Plzeňského kraje,
účast jako Destinace Český les – Domažlicko+Tachovsko), do Brna bude tradičně připraven
autobus na čtvrtek 16. ledna – účast bude nabídnuta všem formou zvláštní pozvánky; zvažujeme
také účast na veletrzích v Hradci Králové a v Českých Budějovicích (opět v rámci expozice PK)
- Destinační společnost Český les z. s. zapsána 2. 12. do spolkového rejstříku, webové stránky
destinační společnosti www.ceskyles.eu jsou již aktivní
- Sportovec roku – bude se konat 13. 3. 2020 v 17 hodin v Holýšově
- Další výstavba CT3 - navázání spolupráce s mikroregionem Radbuza se zatím nedaří (zřízena
komise pro CT3, zatím bez naší účasti)
- Nutné opravy na CT3 – obec Babylon požádala o zajištění opravy ve specifikovaných úsecích
cyklostezky (nebezpečí úrazu!) – nutné sjednat schůzku a řešit
- Převod CT3 na jednotlivé obce (Domažlice, Babylon, Česká Kubice) – je třeba zadat zpracování
geometrického plánu
6) Informace o plnění rozpočtu 6-11/2019
Pan Ing. Picka zrekapituloval částky na jednotlivých účtech Svazku a konstatoval, že finanční situace je dobrá.
K nezbytným rozpočtovým opatřením – viz bod 7 – došlo kvůli financování projektů
Stavy v Kč k 31. 10. 2019:
Příjmy – 2.584.000
Výdaje – 3.185.000
7) Informace o rozpočtových opatřeních
Všechna předložená rozpočtová opatření souvisí s financování přeshraničních projektů, rozpočtové opatření
č. 7 schválila na svém zasedání Rada Svazku. Tímto se všechna rozpočtová opatření (tedy i č. 5 a 6.) dávají
členským obcím na vědomí.
8) Zpráva kontrolní komise za II. pololetí 2019
Přečetl p. Rýdl, člen komise
9) Informace o dílčím auditu hospodaření svazku za rok 2019
Paní Štogerová prohlásila, že při dílčím auditu nebyly zjištěny nedostatky a hospodaření probíhá bez výhrad

10) Návrh zaměření činnosti svazku v roce 2020

Přednesl p. Ing. Picka dle podkladů připravených paní Langpaulovou pro jednání VH – viz příloha
Návrh usnesení: Valná hromada Svazku Domažlicko schvaluje návrh zaměření činnosti svazku v roce 2020
Hlasování: 29/29/0/0 – usnesení bylo přijato
11) Schválení návrhu rozpočtu na rok 2020
Návrh rozpočtu obdržely všechny členské obce včas, návrh rozpočtu byl řádně a v požadovaných lhůtách
zveřejněn.
Návrh usnesení: Valná hromada Svazku Domažlicko schvaluje návrh rozpočtu na rok 2020 v předloženém znění
Hlasování: 29/29/0/0 – usnesení bylo přijato
12) Schválení návrhu střednědobého rozpočtového výhledu na roky 2021-2022
Návrh střednědobého rozpočtového výhledu na roky 2021-2022 byl řádně a v požadovaných lhůtách
zveřejněn.
Návrh usnesení: Valná hromada Svazku Domažlicko schvaluje návrh střednědobého rozpočtového výhledu na roky
2021-2022 v předloženém znění
Hlasování: 29/29/0/0 – usnesení bylo přijato
13) Příspěvek diecézní charitě
Rada svazku navrhuje uvolnit z rozpočtu svazku částku ve výši Kč 80.000,- do konce roku 2019 jako příspěvek
Diecézní charitě Plzeň.
Návrh usnesení: Valná hromada Svazku Domažlicko schvaluje poskytnutí příspěvku Diecézní charitě Plzeň do konce
roku 2019 ve výši 80.000,- Kč
Hlasování: 29/29/0/0 – usnesení bylo přijato
14) Různé
Ing. Picka informoval členy o dalších záležitostech:
- Pro potřeby TIC se připravuje dotisk aktualizovaného image prospektu (česká a anglická verze) – výtisky
opět budou nabídnuty k odběru i členským obcím
- Autobusová linka na Čerchov – do konce roku proběhne vyúčtování (přefakturace doplatku na dotčené
obce); Plzeňský kraj se požádá o dotaci na příští rok
- Návštěvnost turistické hry „Domažlicko s mobilem v kapse“ byla vyšší než v předchozím roce (2618
návštěv, 124 registrovaných soutěžících, 53 výherců)
- Redesign webových stránek Svazku Domažlicko – povinnost vyplývající ze zákona; vztahuje se i na DSO;
spol. Galileo předložila cenovou nabídku, bude navíc k tématu pořádat v 1. pol. r. 2020 školení (po
redesignu se navíc stránky budou lépe zobrazovat na mobilních telefonech – responzivní web design)
- Začátkem roku 2020 se na Krajském úřadu Plzeňského kraje (odbor dopravy) resp. na MěÚ v Domažlicích
budou projednávat problémy nastíněné 6. září při setkání se zástupci SÚS
- Je třeba zvážit možnost pořádání semináře s paní Hamplovou – náklady Kč 1000/os.
- Obce byly požádány o poskytnutí finančního příspěvku paní Špačkové na vydání „Čítanky z Českého lesa“
– bližší informace vč. bankovního spojení budou obcím zaslány mailem
15) Diskuze
- Plzeňský kraj zpracovává Plán rozvoje a obnovy vodovodů a kanalizací – obce budou kontaktovány
- Možnost čerpání dotačních prostředků na domovní ČOV – Státní fond životního prostředí – zprávu
podala paní starostka Kaufnerová (Meclov); pokud bude ze strany obcí zájem, je zde možnost uspořádat
tematické setkání se zástupci obcí (výhodná alternativní možnost odkanalizování především pro menší
obce)

16) Usnesení, závěr
Zuzana Langpaulová přečetla přijatá usnesení (v příloze).
Hlasování: 29/29/0/0.

Ing. Picka poděkoval všem za účast. Termín dalšího jednání bude stanoven později a včas oznámen.
Zapsala: Langpaulová
Pařezov, 18. 12. 2019

František Čipera
ověřovatel – městys Klenčí pod Čerchovem

Jiří Červenka
místopředseda svazku

Martin Kopecký
ověřovatel – město Poběžovice

Ing. Libor Picka
předseda svazku

Usnesení z jednání valné hromady
dne 10. 12. 2019 Horšovský Týn
Valná hromada po projednání:
1) Bere na vědomí
a) kontrolu usnesení z minulého jednání valné hromady 11. 6. 2019
b) zprávu o činnosti rady
c) informace o činnosti svazku a plnění zaměření činnosti v II. pololetí 2019
d) informace o plnění rozpočtu 6-11/2019
e) informace o rozpočtových opatřeních
f) zprávu kontrolní komise za II. pololetí 2019
g) informace o dílčím auditu hospodaření svazku za rok 2019
2) Schvaluje
a) program jednání
b) ověřovateli zápisu pana Františka Čiperu a pana Martina Kopeckého a návrhovou komisi ve složení pan
Josef Holeček, pan Václav Pergl a paní Alena Burianová
c) návrh zaměření činnosti svazku v roce 2020
d) návrh rozpočtu na rok 2020 v předloženém znění
e) návrh střednědobého rozpočtového výhledu na roky 2021-2022 v předloženém znění
f) poskytnutí příspěvku Diecézní charitě Plzeň do konce roku 2019 ve výši 80.000,- Kč
Hlasování: 29/29/0/0

V Pařezově dne 18. 12. 2019

Zapsala: Langpaulová

František Čipera
ověřovatel – městys Klenčí pod Čerchovem

Jiří Červenka
místopředseda svazku

Martin Kopecký
ověřovatel – město Poběžovice

Libor Picka
předseda svazku

