Zpráva kontrolní komise za II. pololetí 2021

Předseda svolal schůzi kontrolní komise na 8. 12. 2021.
Jednání se zúčastnili: ing. Miroslav Rauch - předseda
Bc. Marie Svobodová - člen
Miroslav Rýdl – člen
Program schůze: Kontrola plnění zaměření činnosti svazku za II. pololetí 2021 a plnění
usnesení za II. pololetí 2021.
Závěr kontroly:
Komise vycházela z plánu zaměření činnosti svazku pro rok 2021, ze závěrů jednání
rady svazku ze dne 28. 6. 2021 resp. 19. 10. 2021.

Všechny obce zaplatily členské příspěvky za rok 2021.
Faktury přijaté i vydané jsou hrazeny v požadovaném termínu, nemáme žádné
pohledávky ani závazky po splatnosti.
Pokladní kniha je řádně vedena.
Plnění rozpočtu je v pořádku.
Diecézní charitě Plzeň byl v tomto roce poskytnut opět příspěvek ve výši 80.000,- Kč.
Image prospekty v aktualizované verzi (v české, německé a anglické) jsou vytištěné a
probíhá distribuce. K rozúčtování poloviny nákladů dle dřívějších ujednání dojde do
konce tohoto roku.
Projekt Čerchov: jsou činěna opatření k zajištění udržitelnosti projektu.
Projekt Starý Herštejn: Projekt ukončen a kompletně vypořádán, běží udržitelnost
projektu.
Projekt Lučina: Projekt ukončen a kompletně vypořádán, běží udržitelnost projektu.
Destinace Český les zatím beze změn.
Spolupráce s mikroregionem Radbuza zatím beze změn.
Místní akční skupina Český les předložila návrh české části aktualizované strategie
svazku Domažlicko, která vychází především z uskutečněného dotazování obcí. Nyní

probíhá připomínkování a diskuze k návrhu. Přeshraniční část koncepce bude
zpracována až v první polovině roku 2022, za tímto účelem bylo požádáno o
prodloužení doby realizace projektu z Dispozičního fondu do 30. 6. 2022, který
zpracování aktualizovaného dokumentu spolufinancuje.
Záměr společných mapových tabulí byl z objektivních technických důvodů (a pro
nezájem) zrušen.
Oprava cyklostezky CT3 (Babylon) – proběhla dle plánu a původní cenové nabídky
v červnu 2021, na realizaci přispěl Plzeňský kraj, zbývající částku dofinancovala obec
Babylon, dotace je již vypořádána.
Převod cyklostezky CT3 (dotčené obce: Česká Kubice, Babylon, Domažlice) –
probíhají procesní kroky k zajištění převodu ve spolupráci s Geodézií Jihozápad. Dle
staršího předávacího protokolu je domažlický úsek již předán, v řešení jsou tedy úseky
na území Babylonu a České Kubice
Převod inventáře svazku – probíhá průběžně dle reakce obcí; odepisovaný majetek
bude předán k 31. 12. 2021, neodepisovaný drobný majetek kdykoliv po podpisu
předávacího protokolu.
Webové stránky svazku – uvažuje se o jazykových mutacích stránek k přeshraničním
projektům; v ostatním je prováděna průběžná aktualizace obsahu
Rozpočtová opatření průběžně realizována dle návrhů.
Sportovec Domažlicka 2020 – případná podoba akce zatím není známa
Dotace na provoz autobusu na Čerchov – vlastní podíl na nákladech za rok 2021 byl
obcím vyúčtován.

Na závěr lze konstatovat, že usnesení přijatá během roku radou DSO jsou průběžně
plněna.

Ing. Miroslav Rauch

8. 12. 2021 Díly

Bc. Marie Svobodová

Miroslav Rýdl

