Zápis z jednání rady svazku
dne 11. 6. 2019 v Kvíčovicích
Účast: - viz prezenční listina – počet přítomných 11
Program jednání:
1) Zahájení, kontrola usnesení jednání rady
2) Příprava valné hromady
3) Ostatní záležitosti
Ad 1) Ing. Picka přivítal přítomné členy rady a revizní komise a zahájil jednání.
Konstatoval, že usnesení z minulé rady svazku je průběžně plněno.
Ad 2) Ing. Picka v krátkosti seznámil přítomné s programem valné hromady:
Informace o činnosti svazku a plnění zaměření činnosti v I. pololetí 2019 – viz podklady
Informace o plnění rozpočtu 1-5/2019 – v pořádku
Informace o rozpočtových opatřeních – odůvodněno rozpočtové opatření č. 4
Závěrečný účet svazku Domažlicko za rok 2018 – probíhá schvalování jednotlivými členskými obcemi
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření svazku za rok 2018 – bez výtek
Pan Ing. Picka konstatoval, že tyto body programů jsou bez problémů.
Zpráva kontrolního výboru / revizní komise za I. pololetí 2019
Pan Rýdl přečte na valné hromadě zprávu revizní komise.
Informace o probíhajících projektech
Pan Picka vysvětlil stávající situaci realizace u všech tří přeshraničních projektů:
Starý Herštejn, projekt č. 178 – řešíme problémy s výběrem firmy v zadávacím řízení, zadávací řízení
každopádně musí proběhnout do konce srpna
Lučina, projekt č. 168 – připravuje se realizace naučné stezky (výběrová řízení)
Čerchov, projekt č. 106 – bude se projednávat studie (p. Ing. Hysek), která odráží potřeby a zájmy dané
oblasti, proznačení tras realizováno
Návrh tajemníka ke schválení, návrh výše odměny
Předloží se ke schválení valné hromadě: Zuzana Langpaulová, odměna 23.000 Kč měsíčně (fakturace na
základě mandátní smlouvy)
Různé
- dotace PK na pořízení pódia (pojízdné/nepojízdné, uskladnění, spolufinancování od členských
obcí)
Ing. Picka shrnul současnou situaci, kdy podmínky provozu pódia v rámci svazku by byly
následující:
- první tři půjčení pro obec zdarma (pouze by se hradila montáž)
- další půjčení za drobný poplatek (postupná návratnost, fond oprav na údržbu)
- finanční spoluúčast pořízení - cca 17 tis. na obec
- zažádáno je o montované pódium (následně diskutovány výhody a nevýhody montovaného pódia
versus pojízdného – závěr: pro menší obce by bylo výhodnější pojízdné pódium kvůli náročné
instalaci)
- uskladnění by bylo možné v Bělé n. R.
- existuje ještě možnost jednat s p. Baxou, zda by bylo možné v rámci aktuální schválené dotace
změnit montované pódium za pojízdné (dle předchozí informace od pana Baxy – spíše to nebude
možné)
- finanční zátěž pro jednotlivé obce není veliká, spíše je sporné, zda menší obce pódium vůbec
využijí (větší obce ho mají, bezproblémově funguje i pronájem – cca 10 tis. Kč)
Hlasování: 4 pro pořízení, 7 proti pořízení

O pořízení/nepořízení rozhodne hlasování na valné hromadě.
Dodatečně je možné informovat se definitivně u pana Baxy o případných dalších možnostech.
-

příspěvek Diecézní charitě
Ing. Picka potvrdil, že bude na valné hromadě přednesen návrh na dobrovolný příspěvek obcí (přes
Svazek bude následně v jedné částce poskytnuto Diecézní charitě)

-

účast na veletrzích – Praha, Brno, Bratislava
probíhá dle plánu

-

Sportovec Domažlicka
je třeba určit, kde se bude konat příští vyhlášení (možnost: Domažlice – pivovar?)

-

Dotisk Image prospektu
Prospekty připraveny k předání – polovina nákladů se přeúčtuje obcím.

Ad 3) a) Návrhová komise pro VH – František Kopecký (Luženičky), Alena Burianová (Holýšov), Martin
Kopecký (Poběžovice)
b) Obcím se připomene platba členských příspěvků (zasláno s odkazem na příslušné usnesení)
c) příští jednání rady se uskuteční ve Stráži, termín bude upřesněn

Zapsala: Langpaulová
Pařezov dne 17. 6. 2019

Jiří Červenka
místopředseda svazku

Ing. Libor Picka
předseda svazku

USNESENÍ
z jednání rady svazku dne 11. 6. 2019
Rada svazku obcí Domažlicko po projednání:
1) Bere na vědomí
a) Informace o činnosti svazku a plnění zaměření činnosti v I. pololetí 2019
b) Informace o plnění rozpočtu 1-5/2019
c) Informace o rozpočtových opatřeních
d) Závěrečný účet svazku Domažlicko za rok 2018
e) Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření svazku za rok 2018
f) Zprávu kontrolního výboru za I. pololetí 2019
g) Informace o probíhajících projektech
2) Předloží valné hromadě
a) návrh na schválení tajemníka na návrh rady a návrh na výši odměny
b) návrh o hlasování o pořízení pódia (ano/ne)
c) návrh o příspěvku Diecézní charitě
d) návrh o účasti na veletrzích – účast na všech plánovaných akcích
e) návrh o místo konání příštího ročníku Sportovce Domažlicka
f) informaci o poskytnutí image prospektu
3) Schvaluje
a) rozpočtové opatření č. 4

Usnesení jednomyslně schváleno.
Zapsala: Langpaulová

Jiří Červenka
místopředseda svazku

Ing. Libor Picka
předseda svazku

