Zápis z jednání rady svazku
dne 8. 10. 2020 ve Velkém Malahově
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. 4
3) Ostatní záležitosti, diskuze
Ad 1) Ing. Picka přivítal přítomné členy rady a revizní komise, zahájil jednání a konstatoval, že
usnesení z minulé rady svazku je průběžně plněno.
Dále pan Ing. Picka v krátkosti seznámil přítomné s jednotlivými body programu:
Ad 2) Rozpočtové opatření č. 4
Pan Ing. Picka vysvětlil, že rozpočtové opatření se týká vyúčtování projektů 106 (úplná vratka) a 178 (částečná
vratka). Podklady k rozpočtovému opatření tvoří přílohu tohoto zápisu.
Návrh usnesení: Rada Svazku Domažlicko schvaluje rozpočtové opatření č. 4
Hlasování: 10/10/0/0 – usnesení bylo přijato
Ad 3) Ostatní záležitosti, diskuze
-

-

starostové získávají jednou týdně informaci, pokud je v obci někdo nakažený Covidem 19, pokud není
nikdo nakažen, nedostává obec žádný dopis (obdobně ORP Domažlice i ORP Horšovský Týn)
zemřel starosta obce Křenovy
zatím není jasné, jak to bude s veletrhy CR
příští jednání Rady se bude konat v Újezdě (+návštěva/prohlídka sence na Kozinovo statku)
přeshraniční projekty – 178 (otevřeno 19. 9., 150 lidí), jedná se o další etapě (další zlepšení přístupu),
168 (slavnostní zahájení přeloženo na jaro, vysadily se symbolicky lípa a dub) – proběhne vyúčtování
Mikroregion Radbuza – stále nejspíš bez změny, chtěli bychom spolupracovat ohledně CT3 (nyní je
dokončená CT z Peřiny po Křenovy, Křenovy dostanou dotaci až na jaře, Staňkov a Holýšov dostali
dotaci na propojení, Horšovský Týn získal dotaci přes MAS – úsek z HT do Semošic) – financování
cyklostezek je teď ze strany PK poměrně podporováno (i včetně projektu) – bude vypsaná dotace na
PD
aktualizace Strategie rozvoje svazku – žádáme o dotaci, máme potvrzení od PK, že projekt není
investiční (základní předpoklad dotace)
mapové tabule – agendu po Kamilu Jindřichovi převzal p. Karolyi
CT3 – dotace na opravu problematického úseku na Babylonu nejspíš nebyla přidělena, Svazek
zrealizuje do jara (zkusíme znovu požádat PK)
CT3 – do jara připravit předání obcím po úsecích
Křížová Huť/přístřešek – 79 tis. vč. DPH – je třeba připravit realizaci do jara
Připomenout foto obcí na web Svazku
Destinace ČL – uskutečnily se návštěvy starostů Tachova, Stříbra, Plané, uskuteční se s Borem,
Kladruby, … , proběhla k tomu nějaká jednání, daří se získávat podporu, certifikace bude do konce
listopadu, po certifikaci se bude řešit financování, býti součástí destinace by obce nemělo nic stát

-

-

-

Posudek Díly-Klenčí (kvůli převodu komunikace na kraj) – zpracovává se (přes Radu PK by se mohlo
podařit prosadit)
Úprava stop – pokud bude „první projížďka“, pozvat paní Krejsovou, celkově budeme prosazovat
dlouhodobě šetrné způsoby zimních sportů (běžecké lyžování), zkusíme požádat opět ČK o příspěvek
na údržbu tras
Setkání TIC – další setkání stanoveno není kvůli pandemické situaci, v plánu je, jakmile to půjde
Bus Čerchov – mohli bychom zkusit zařadit do krajské sítě autobusů (požádáme však PK znovu o
dotaci - p. Sedlák, p. Křepel), dotaci za tento rok vypořádáme
Nově – v Domažlicích 1x týdně otevřena nefrologická ambulance – má smlouvu kromě VZP se všemi
pojišťovnami (p. Picka - snaha jednat s VZP jako zájem Svazku Domažlicko) – jednání o možnosti se
přihlásit ke spolufinancování nefrologické ambulance, VZP nechce platit, protože prý „je ambulancí
tohoto typu dost“ (toto je soukromý subjekt)
V plánu je stále setkání s radním pro zdravotnictví (s paní Stárkovou se jednání nezdařilo, bude se
jednat s novým radním)

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

Zapsala: Langpaulová
Pařezov dne 12. 10. 2020

Jiří Červenka
místopředseda svazku

Ing. Libor Picka
předseda svazku

USNESENÍ
z jednání rady svazku dne 8. 10. 2020

Rada Svazku obcí Domažlicko po projednání:

-

schvaluje
rozpočtové opatření č. 4

Hlasování: 10/10/0/0

V Pařezově dne 12. 10. 2020
Zapsala: Langpaulová

Jiří Červenka
místopředseda svazku

Ing. Libor Picka
předseda svazku

