Zápis z jednání valné hromady
28. 6. 2021 ve Slatině
Účast: - viz prezenční listina – počet přítomných 28
Údaje o hlasování: přítomno / souhlasí / nesouhlasí / zdržel se hlasování
Návrh programu jednání:
1) Zahájení, zjištění počtu přítomných, schválení programu jednání, určení ověřovatelů
zápisu
2) Volba návrhové komise
3) Plnění usnesení minulé valné hromady
4) Zpráva o činnosti rady
5) Schválení účetní závěrky 2020
6) Informace o činnosti svazku a plnění zaměření činnosti v I. pololetí 2021
7) Informace o plnění rozpočtu 1-5/2021
8) Informace o rozpočtových opatřeních
9) Schválení návrhu závěrečného účtu svazku Domažlicko za rok 2020 a Zprávy o
výsledku přezkoumání hospodaření svazku za rok 2020
10) Zpráva kontrolního výboru za I. pololetí 2021
11) Prezentace paní Bc. Markéty Hrbkové k terénnímu programu (Centrum Jana)
12) Žádost o finanční podporu na provoz sociálních služeb (Diecézní charita Plzeň)
13) Přeshraniční spolupráce
14) Aktualizace strategie rozvoje Svazku
15) Oprava CT3 (úsek u Babylonu)
16) Převod CT3 na obce
17) Inventář svazku – informační tabule a další (vyřazení, převod, údržba)
18) Provoz autobusu na Čerchov 2021
19) Destinační společnost Český les
20) Spolupráce TIC
21) Image prospekt
22) Diskuze, ostatní záležitosti
23) Usnesení

1) Ing. Picka přivítal všechny přítomné i hosty, poděkoval statku Slatina za přípravu zázemí pro konání valné
hromady a konstatoval, že valná hromada je usnášeníschopná. Dále přečetl program jednání a požádal o
zařazení dalšího bodu do programu, a sice projednání finanční podpory obcím postižených tornádem a s tím
souvisejícího rozpočtového opatření. Určil ověřovatele zápisu: zástupce obce Újezd, p. Kalčíka, a zástupce
městyse Klenčí pod Čerchovem, p. Františka Čiperu. Zapisovatelka - tajemnice Zuzana Langpaulová.
2) Do návrhové komise byli navrženi: zástupce obce Blížejov, p. Jiří Červenka, zástupce obce Meclov,
paní Kaufnerová a zástupce města Holýšov, paní Valachovičová
Návrh usnesení: Valná hromada Svazku Domažlicko schvaluje program jednání a souhlasí s rozšířením programu o
další bod: Rozpočtové opatření č. 3 v souvislosti s finančním darem obcím postižených tornádem
Hlasování: 28/28/0/0 – usnesení bylo přijato
Návrh usnesení: Valná hromada Svazku Domažlicko schvaluje ověřovateli zápisu pana Kalčíka a pana Čiperu a
návrhovou komisi ve složení pan Červenka, paní Kaufnerová a paní Valachovičová
Hlasování: 28/28/0/0 – usnesení bylo přijato

Dodatečně zařazený bod programu: Rada svazku Domažlicko navrhuje zaslat dar ve výši 100 tis. Kč obcím
postižených tornádem a sice v rozdělení 60 tis. Kč příslušnému svazku obcí v oblasti jižní Moravy (Region
Podluží) a 40 tis. na Podbořansko. Finanční dar bude ošetřen rozpočtovým opatřením č. 3.
Na základě podkladů od pana Jiřího Červenky a pana Libora Schröpfera se zápis doplňuje o kontakty na
jednotlivé obce pro případ, že by se členské obce svazku Domažlicko rozhodly podpořit zasažené obce ještě
individuálně:
Obec Hrušky
U zbrojnice 100, 691 56 Hrušky
IČ: 00283185
Č. ú. 4420651/0100
Telefon: +420 519 343 220 (starostka, paní Bc. Jana Filipovičová), +420 601 367 214 (p. Čmiel)
Městys Moravská Nová Ves
Nám. Republiky 107, 691 55 Moravská Nová Ves
IČ: 00283363
Č. ú. 1382079379/0800
Telefon: +420 519 342 202, +420 519 342 332 a +420 774 600 053 (starosta, pan Mgr. Bc. Marek Košut),
+420 775 052 541 (p. Helán)
Obec Lužice
Česká 1, 696 18 Lužice
IČ: 441 64 343
Č. ú. 27125671/0100
Telefon: +420 511 117 821, +420 511 117 822 a +420 724 172 957(starosta, pan Mgr. Tomáš Klásek)
Obec Mikulčice
Mikulčice 245, 696 19 Mikulčice
IČ: 00285102
Č. ú. 111084083/0300
Telefon: +420 518 357 230, +420 518 321 828 a 721 743 556 (starostka, paní Marta Otáhalová),
+420 777 665 345 (p. Lenomar)
Obec Kryry
Hlavní 1, 439 81 Kryry
IČ: 00265080
Č. ú. 1927481/0100 (do poznámky: Stebno)
Telefon: +420 477 477 971 a +420 724 179 916 (starosta, pan Miroslav Brda)
Návrh usnesení: Valná hromada Svazku Domažlicko schvaluje poskytnutí finančního daru v celkové výši 100 tis. Kč
obcím postižených tornádem a s tím související rozpočtové opatření č. 3
Hlasování: 28/28/0/0 – usnesení bylo přijato

3) Plnění usnesení minulé valné hromady
Ing. Picka konstatoval, že usnesení minulé valné hromady (rozpočet) jsou průběžně plněna (viz bod 7 –
informace o plnění rozpočtu 1-5/2021)

Návrh usnesení: Valná hromada Svazku Domažlicko bere na vědomí informaci o plnění usnesení minulé valné hromady
Hlasování: 28/28/0/0 – usnesení bylo přijato

4) Zpráva o činnosti rady
Rada Svazku Domažlicko (vč. kontrolního výboru) zasedala zatím v roce 2021 třikrát – 4. 2. v Bělé nad
Radbuzou, 17. 5. ve Velkém Malahově a 28. 6. ve Slatině. Zápisy z jednání jsou přístupné v elektronické formě
na internetových stránkách a v listinné podobě na OÚ ve Velkém Malahově.
Návrh usnesení: Valná hromada Svazku Domažlicko bere na vědomí zprávu o činnosti rady
Hlasování: 28/28/0/0 – usnesení bylo přijato

5) Schválení účetní závěrky 2020
K účetní závěrce za rok 2020 nebyly vzneseny žádné připomínky
Návrh usnesení: Valná hromada svazku Domažlicko schvaluje účetní závěrku svazku Domažlicko k 31. 12. 2020 a
zároveň výsledek hospodaření svazku Domažlicko za rok 2020 a souhlasí s převodem vytvořeného zisku na účet
nerozděleného zisku
Hlasování: 28/28/0/0 – usnesení bylo přijato

6) Informace o činnosti svazku a plnění zaměření činnosti v I. pololetí 2021
– podklad (viz příloha zápisu) odprezentoval p. Ing. Picka
Návrh usnesení: Valná hromada Svazku Domažlicko bere na vědomí informaci o plnění zaměření činnosti
Hlasování: 28/28/0/0 – usnesení bylo přijato

7) Informace o plnění rozpočtu 1-5/2021
- Jednotlivé rozpočtové položky jsou průběžně plněny – viz podklad od paní Štogerové (příloha). Na
hlavním bankovním účtu je více než 1 mil. Kč.
Návrh usnesení: Valná hromada Svazku Domažlicko bere na vědomí informace o plnění rozpočtu
Hlasování: 28/28/0/0 – usnesení bylo přijato

8) Informace o rozpočtových opatřeních
Ing. Picka zdůvodnil rozpočtovou změnu z května – příjmy bylo třeba navýšit z důvodu veřejné sbírky a
očekávaných dotací a výdaje z důvodu opravy cyklostezky na Babylonu a spolufinancování zabezpečení na Starém
Herštejně. Následuje rozpočtové opatření č. 3 viz finanční pomoc ve výši Kč 100 tis. pro Moravu a Podbořansko.
Informaci doplnila paní Štogerová s tím, že u obou předchozích opatření se jednalo o přesuny mezi položkami, u
2. opatření se snižovalo čerpání z rezervních fondů.

Návrh usnesení: Valná hromada Svazku Domažlicko bere na vědomí informaci o rozpočtových opatřeních
Hlasování: 28/28/0/0 – usnesení bylo přijato

9) Schválení návrhu závěrečného účtu svazku Domažlicko za rok 2020 a Zprávy o výsledku

přezkoumání hospodaření svazku za rok 2020
Ing. Picka vyzval ty obce, které ještě nepředaly paní Štogerové potřebné doklady, aby tak učinily, a upozornil, že
schválený Závěrečný účet svazku Domažlicko za rok 2020 a schválenou Zprávu o výsledku přezkoumání
hospodaření svazku za rok 2020 je třeba znovu vyvěsit.

Návrh usnesení: Valná hromada Svazku Domažlicko schvaluje bez výhrad návrh Závěrečného účtu svazku Domažlicko
za rok 2020 a Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření svazku za rok 2020
Hlasování: 28/28/0/0 – usnesení bylo přijato

10)
Zpráva kontrolního výboru za I. pololetí 2021
Zprávu přečetl p. Rýdl, člen výboru. Pan Picka se dotázal na připomínky. Žádné připomínky ani dotazy nebyly
vzneseny.
Návrh usnesení: Valná hromada Svazku Domažlicko schvaluje zprávu kontrolního výboru
Hlasování: 28/28/0/0 – usnesení bylo přijato

11)
Prezentace paní Bc. Markéty Hrbkové k terénnímu programu (Centrum Jana)
P. Picka na úvod konstatoval, že prostřednictvím Diecézní charity Plzeň máme pokryté určité služby. Pro pokrytí
dalších oblastí je tu Centrum Jana, které rozšiřuje svou působnost o protidrogovou prevenci. Centrum Jana
přichází s žádostí o podporu, neboť chce být zařazeno do seznamu terénních služeb. Svazek snahu zařadit se
do tohoto programu podpoří. Následně paní Lucie Černá odprezentovala přítomným členům informace o
projektu Centra Jana. Centrum funguje od r. 1997. Zpočátku fungovalo jako česko-německý projekt,
zaměřovalo se na prostituci. Nyní mají registrovanou terénní sociální službu a k dispozici dodávku – pojízdnou
venerologickou ambulanci, ve které jsou schopni testovat na pohlavní nemoci v terénu. V minulosti takto
zachytili velké množství nemocných/infekčních pacientů. Pacienty většinou i vozí do nemocnice. Koncem
loňského roku však ukončil německý partner spolupráci, prostituce je na ústupu, ale přibývá narkomanů (a
s tím je spojená nezbytná výměna injekčních stříkaček). Cílem je rozšířit oblast působnosti v rámci ORP
Domažlice a ORP Horšovský Týn. Centrum Jana potřebuje především morální podporu a informace (kam zajet,
co řešit). Kontakty viz www.centrumjana.cz. Paní Černá také představila své kolegyně, paní Hrbkovou a
Robovskou – sociální pracovnice a poděkovala za možnost prezentace. Paní Valachovičová se dotázala, jakým
způsobem a zda probíhá spolupráce s OSPOD – Odpověď: Centrum Jana poskytuje poradenství pro klienty
OSPODu. Pan Picka následně vyzval k dotazování a zopakoval, že svazek Domažlicko vyjadřuje Centru Jana svou
podporu.
Návrh usnesení: Valná hromada Svazku Domažlicko bere na vědomí informace o terénním programu Centra Jana a
jeho aktivity podporuje
Hlasování: 28/28/0/0 – usnesení bylo přijato

12)
Žádost o finanční podporu na provoz sociálních služeb (Diecézní charita Plzeň)
Svazek Domažlicko obdržel žádost Diecézní charity Plzeň o finanční příspěvek. Rada svazku Domažlicko
doporučuje valné hromadě poskytnou stejný příspěvek jako v loňském roce, a sice ve výši Kč 80 tis. Kč.

Návrh usnesení: Valná hromada Svazku Domažlicko schvaluje na doporučení rady Svazku poskytnutí finančního
příspěvku Diecézní charitě Plzeň v uvedené výši
Hlasování: 28/28/0/0 – usnesení bylo přijato

13)
Přeshraniční spolupráce
Přeshraniční projekty:
„Čerchov“
- ukončen, vyúčtován, běží udržitelnost (provoz areálu pro běžecké lyžování – letos sbírka: k 25. 6. 73.624,a náklady 77.148,- dary pokryly téměř celý provoz)
- na příští zimní sezónu se pokusíme zřídit možnost přispívání formou DMS (jednáme o možnosti zařazení
do systému dárcovských sms)

„Starý Herštejn“
- dlouhodobou snahou pana Picky bude usilovat o změnu památkového objektu na turistický cíl
- řeší se zabezpečení – je třeba vzít v potaz, že návštěva Starého Herštejna není vhodná pro všechny cílové
skupiny, o vhodném zabezpečení však jednáme, realizace proběhne v 2. polovině léta (financování
z dotace Plzeňského kraje – 120 tis. Kč + dofinancováno z veřejné sbírky
- parkování – nárazově bývá přetížené parkoviště na Vranovském sedle (budeme řešit systém parkování dle
„studie Čerchov“)
- projekt je ukončen, čekáme na proplacení dotace (očekáváme během července)
- Na Starý Herštejn zatím přispěvatelé poslali k 28. 6. Kč 225.671,63 (využije se na dofinancování stavebních
úprav viz výše)
- Dodatkem k pojistné smlouvě byla hradní věž pojištěna proti vandalismu a odcizení (mobiliář) – pojistné
v době udržitelnosti bude hradit Svazek
„Lučina“
- p. Picka poděkoval panu Bartoškovi (Nemanice) a paní Langpaulové za zdárnou realizaci projektu a všem
doporučil návštěvu Lučiny
- projekt je ukončen, vyúčtován a běží udržitelnost (23. 6. 2021 mezi Svazkem, obcí Nemanice a Městem
Waldmünchen byla uzavřena Dohoda o společné údržbě naučné stezky Lučina, neboť údržba vzniklé
naučné stezky je nezbytná)
Další plánované přeshraniční akce:
- „Rozsvícení rozhleden“ 2021 – pro úspěch loňské akce bylo rozhodnuto o jejím opakování – termín byl
stanoven na 11. září po západu slunce (19:30), na české straně přislíbil pomoc opět SDH Chodov (p. Etzl)

Návrh usnesení: Valná hromada Svazku Domažlicko bere na vědomí informace o probíhající přeshraniční spolupráci a
o stavu dokončených přeshraničních projektů
Hlasování: 28/28/0/0 – usnesení bylo přijato

14)

Aktualizace strategie rozvoje Svazku

Svazek má k dispozici podklady (vyplněné dotazníky) téměř od všech členských obcí. Následuje zpracování
prostřednictvím MAS. Na konci září / začátkem října je plánovaná přeshraniční pracovní schůzka k tématům
s přeshraničním přesahem. Pan Hálek z MAS požádal přítomné starosty o anonymní vyplnění rozdaných
jednostránkových dotazníků – jednalo se o přiřazení důležitosti jednotlivým dotačně podporovaným okruhům
v příštím programovém období. Kontakt – Sylva Heidlerová: +420 602 168 171
Jedním ze stěžejních přeshraničních témat bude systém nástupních parkovišť na české straně případně vč.
malých tábořišť.
Návrh usnesení: Valná hromada Svazku Domažlicko bere na vědomí aktuální stav při zpracování aktualizace strategie
rozvoje Svazku Místní akční skupinou Český les
Hlasování: 28/28/0/0 – usnesení bylo přijato
15)
-

Oprava CT3 (úsek u Babylonu)
na opravu ve výši Kč 277.344,97 (cena už vč. DPH) získal svazek Domažlicko finanční příspěvek ve výši Kč
150 tis. od Plzeňského kraje
oprava proběhne 30. června
Rada navrhuje dofinancovat vlastní podíl takto: ½ Svazek (Kč 63.672,49), ½ obec Babylon (Kč 63.672,49) –
záležitost předjednána s panem starostou Bambáskem

Návrh usnesení: Valná hromada Svazku Domažlicko bere na vědomí informace o probíhající opravě CT 3 a schvaluje
poloviční podíl Svazku na dofinancování realizace ve stanovené výši
Hlasování: 28/28/0/0 – usnesení bylo přijato

Převod CT3 na obce

16)

V tuto chvíli GEODÉZIE JIHOZÁPAD s.r.o. zpracovává podklady (dodatečné zaměření a zpracování chybějících
geometrických plánů). To by mělo být hotové do konce roku 2021.
Náklady Geodézie Jihozápad budou činit odhadem Kč 121 tis. bez DPH.
Převod na jednotlivé obce bude tudíž možný nejdříve začátkem roku 2022.
Návrh usnesení: Valná hromada Svazku Domažlicko bere na vědomí informaci o probíhajícím zbývajícím zaměření
CT3 za účelem převodu na Město Domažlice, Obec Babylon a Obec Česká Kubice
Hlasování: 28/28/0/0 – usnesení bylo přijato

Inventář svazku – informační tabule a další (vyřazení, převod, údržba)

17)

Je žádoucí vybraný starší majetek pořízený Svazkem převést na jednotlivé obce. Za tímto účelem byl sestaven
přehled s informacemi o jednotlivých majetkových položkách. Dotčené obce obdrží dopis s přehledem
majetku, který je určen k převodu, a s návrhem předávacího protokolu.
Je nezbytně nutné, aby obce převzaly údržbu i nad dalším nepřeváděným inventářem - zelené cedule „ZANIKLÉ
OBCE“, hnědo-bílé navigační turistické značení – ve spolupráci se SÚS je třeba provádět údržbu, případně
nevyhovující značení opravit/odstranit.
Návrh usnesení: Valná hromada Svazku Domažlicko bere na vědomí stav procesu převodu vybraného majetku na
obce
Hlasování: 28/28/0/0 – usnesení bylo přijato

18)
-

Provoz autobusu na Čerchov 2021
na provoz i tento rok čerpá Svazek dotaci ve výši Kč 100 tis. z Plzeňského kraje
provoz bude letos kvůli demolicím na Čerchově omezen – autobus nepojede od 3. do 25. 7.
náhradou bude provoz prodloužen až do konce října 2021
je třeba zažádat CHKO o novou výjimku pro vjezd a dohledat souhlas Armády ČR s provozem linky (se
zastávkou na bývalých pozemcích Armády na vrcholu)

Návrh usnesení: Valná hromada Svazku Domažlicko bere na vědomí informace o čerpané dotaci a o změně provozu
autobusové linky na Čerchov a pověřuje tajemnici Svazku Domažlicko zajištěním nezbytných dokladů k dalšímu
provozu
Hlasování: 28/28/0/0 – usnesení bylo přijato

19)

Destinační společnost Český les

Ing. Picka informoval o současném stavu Destinační společnosti – zatím stav nepokročil.
Návrh usnesení: Valná hromada Svazku Domažlicko bere na vědomí informace o Destinační společnosti Český les
Hlasování: 28/28/0/0 – usnesení bylo přijato

-

20)
Spolupráce TIC
Spolupráce TIC na české straně + Tachov nadále probíhá bez problémů
do budoucna zkusíme oslovit k jednání i TIC v Boru, Stříbře, Plané, Přimdě, …
letošní turistická hra běží od začátku června – průběžná statistika: v tuto chvíli 43 soutěžících, 9 výherců, 789
registrovaných návštěv, nejnavštěvovanější: Knížecí alej, Vavřinecké lípy, Dub u gymnázia v Domažlicích, …
zástupci TIC zajistí obsazenost na podzimních veletrzích cestovního ruchu v Brně a v Praze (rozsah expozice
bude nejspíš skromnější než v minulých letech, dle vyjádření pana Beránka)

Návrh usnesení: Valná hromada Svazku Domažlicko bere na vědomí informaci o spolupráci TIC
Hlasování: 28/28/0/0 – usnesení bylo přijato
21)
Image prospekt
- během července se předpokládá uzavření korektur na všech jazykových verzích
- dle dříve učiněné dohody ponese ½ nákladů Svazek a ½ nákladů jednotlivá TIC (prospekty nebyly dotačně
podpořeny)
Návrh usnesení: Valná hromada Svazku Domažlicko bere na vědomí informaci o image prospektu
Hlasování: 28/28/0/0 – usnesení bylo přijato

-

22)
Diskuze, ostatní záležitosti
zmíněn projekt ESO (školení zastupitelů a úředníků) – nechává se na zvážení jednotlivých obcí
Zdeněk Šmída požádal o příspěvek ve výši Kč 10.000 na knihu o historii a současnosti hranic a pohraničí
Chebska, Tachovska a Domažlicka (nakladatelství Starý Most) – Svazek knihu finančně nepodpoří
zruší se eurový podúčet, protože ho nyní už nepotřebujeme
členským obcím, které ještě nezaplatily členský příspěvek, se splatná platba připomene
v jednání s mikroregionem Radbuza nenastal žádný pokrok
Svazek nemá v úmyslu měnit své webové stránky resp. tyto nově koncipovat (viz nabídka Miroslava Chuma
ze společnosti Karlín IT Group)
23)

Usnesení

Zuzana Langpaulová přečetla přijatá usnesení (v příloze).
Hlasování: 28/28/0/0.
Ing. Picka poděkoval všem za účast. Termín dalšího jednání bude včas oznámen.
Zapsala: Zuzana Langpaulová
Pařezov, 2. 7. 2021

Václav Kalčík
ověřovatel – obec Újezd

Jiří Červenka
místopředseda svazku

v. z. František Čipera
ověřovatel – městys Klenčí pod Čerchovem

Ing. Libor Picka
předseda svazku

Usnesení z jednání valné hromady
dne 28. 6. 2021 Slatina
Valná hromada po projednání:
1) Schvaluje
- program jednání
- ověřovateli zápisu pana Kalčíka a pana Čiperu a návrhovou komisi ve složení pan Červenka, paní
Kaufnerová a paní Valachovičová
- poskytnutí finančního daru v celkové výši 100 tis. Kč obcím postižených tornádem a s tím související
rozpočtové opatření č. 3
- účetní závěrku svazku Domažlicko k 31. 12. 2020 a zároveň výsledek hospodaření svazku Domažlicko za
rok 2020
- bez výhrad návrh Závěrečného účtu svazku Domažlicko za rok 2020 a Zprávu o výsledku přezkoumání
hospodaření svazku za rok 2020
- zprávu kontrolního výboru
- na doporučení rady Svazku poskytnutí finančního příspěvku Diecézní charitě Plzeň v uvedené výši
- poloviční podíl Svazku na dofinancování realizace opravy CT3 ve stanovené výši
2) Bere na vědomí
- informaci o plnění usnesení minulé valné hromady
- zprávu o činnosti rady
- informaci o plnění zaměření činnosti
- informace o plnění rozpočtu
- informaci o rozpočtových opatřeních
- informace o terénním programu Centra Jana a jeho aktivity podporuje
- informace o probíhající přeshraniční spolupráci a o stavu dokončených přeshraničních projektů
- aktuální stav při zpracování aktualizace strategie rozvoje Svazku Místní akční skupinou Český les
- informace o probíhající opravě CT 3
- informaci o probíhajícím zbývajícím zaměření CT3 za účelem převodu na Město Domažlice, Obec Babylon
a Obec Česká Kubice
- stav procesu převodu vybraného majetku na obce
- informace o čerpané dotaci a o změně provozu autobusové linky na Čerchov
- informace o Destinační společnosti Český les
- informaci o spolupráci TIC
- informaci o image prospektu

3) Souhlasí
- s rozšířením programu o další bod: Rozpočtové opatření č. 3 v souvislosti s finančním darem obcím
postižených tornádem
- s převodem vytvořeného zisku na účet nerozděleného zisku
4) Pověřuje
- tajemnici Svazku Domažlicko zajištěním nezbytných dokladů k dalšímu provozu
V Pařezově dne 2. 7. 2021
Zapsala: Langpaulová

Václav Kalčík
ověřovatel – obec Újezd

Jiří Červenka
místopředseda svazku

v. z. František Čipera
ověřovatel – městys Klenčí pod Čerchovem

Ing. Libor Picka
předseda svazku

