Zápis z jednání valné hromady
11. 6. 2019 v Kvíčovicích
Účast: - viz prezenční listina – počet přítomných 28
Program jednání:
1) Zahájení, zjištění počtu přítomných, schválení programu jednání, určení ověřovatelů
zápisu
2) Volba návrhové komise
3) Informace o činnosti svazku a plnění zaměření činnosti v I. pololetí 2019
4) Informace o plnění rozpočtu 1-5/2019
5) Informace o rozpočtových opatřeních
6) Závěrečný účet svazku Domažlicko za rok 2018
7) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření svazku za rok 2018
8) Zpráva kontrolního výboru za I. pololetí 2019
9) Informace o probíhajících projektech
10) Schválení tajemníka na návrh rady, rozhodnutí o výši odměny
11) Různé – dotace PK na pořízení pódia (pojízdné/nepojízdné, uskladnění, spolufinancování
od členských obcí), příspěvek Diecézní charitě, účast na veletrzích – Praha, Brno,
Bratislava, Sportovec Domažlicka, dotisk image prospektu
12) Diskuze
13) Usnesení
1) Ing. Picka přivítal všechny přítomné i hosty (p. Svoboda/Tios, p. Kutil/Colsys – nabízejí dotace např. na obecní
rozhlasy – po skončení doporučil členským obcím si s oběma zástupci pohovořit, p. Červený/Galileo - internet,
GDPR – k dispozici po skončení valné hromady); p. Ing. Picka přečetl program jednání – schválen jednomyslně.
Ověřovateli zápisu byli určeni: zástupce obce Otov, pan Ing. Karel Pittner, a zástupce obce Ždánov – pan Bc.
Štěpán Krutina
2) Do návrhové komise byli navrženi: za obec Luženičky pan František Kopecký, za obec Holýšov paní Alena
Burianová a za obec Poběžovice pan Martin Kopecký
Hlasování: pro 26, proti 0, zdrželi se 2

3) Informace o činnosti svazku a plnění zaměření činnosti v I. pololetí 2019
Pan Ing. Picka přednesl dle podkladu pro jednání VH:
Probíhající projekty –
Čerchov (proběhne projednání studie, proznačení tras realizováno před zimní sezónou) – jinak bez
problémů
Lučina – příprava naučné stezky probíhá podle plánu (projekt prodloužen do srpna 2020) – jinak bez
problémů
Starý Herštejn (problém s výběrovým řízením, vypíše se znovu, vyslovil pochvalu LČR p. Kuglovi, který
vychází maximálně vstříc při přípravě realizace, stejně tak pochválil správu CHKO Český les
Spolupráce TIC CZ/DE – při posledním společném setkání byli bavorští kolegové u nás (Plzeň), účast –
většina íček, jedná se o zajímavá a přínosná setkání
Veletrhy cestovního ruchu – Praha, Bratislava, Brno, Hradec Králové – přínos z hlediska osobního
kontaktu (Bratislava – početná cílová skupina – bývalí vojáci, znají náš region)
Destinační management – byl založen

CT 3 – připravuje se s mikroregionem Radbuza koordinační schůzka
Sportovec roku – připravuje se
Diecézní charita Plzeň, Hlavanova 16, 326 00 Plzeň
– dobrovolné příspěvky mohou obce zasílat na účet Svazku – Svazek odešle charitě v jedné částce
(pro bezdomovce, matky s dětmi, seniory, domy na půli cesty, …),
- p. Picka zdůraznil opodstatnění těchto příspěvků.
Kontaktní osoba pro získání bližších informací:
Ing. Soňa Tichá
Tel. 377 221 540, 731 433 014
E-mail: sona.ticha@dchp.charita.cz
Pořízení pódia – přednesen závěr předsednictva:
Montované pódium (1,3 mil. Kč) – půjčování mezi obcemi, doplatek od obcí á 17.000 (mimořádný
příspěvek), je třeba se rozhodnout, zda pódium opravdu chceme (argumenty pro a proti –
využitelnost obcemi), první tři půjčení by měla každá obec zdarma, pouze úhrada montáže cca 3-5
tis. (platilo by se vždy). Argument proti pořízení - větší obce pódia už mají – předsednictvo hlasovalo
7 proti pořízení, 4 pro
Rozměry: 6 x 8 m, včetně zastřešení
Hlasování: pro 8, proti 19, zdržel se 1

Závěr: dotace od PK se odmítne
4) Informace o plnění rozpočtu 1-5/2019
Pan Ing. Picka zrekapituloval částky na jednotlivých účtech Svazku a konstatoval, že finanční situace je dobrá.
Vyzval obce, které zatím nezaplatily členský příspěvek, aby tak učinily (budou následně ještě vyzvány písemně)
– platba členských příspěvků probíhá na základě příslušného usnesení
5) Informace o rozpočtových opatřeních
1) RO č. 1 - v důsledku projektů (tok peněz)
2) RO č. 2 - přesun 5 tis. Kč
3) RO č. 3 – přesun 20 tis. Kč
4) RO č. 4 - vracení dotace v důsledku zamítnutí pořízení pódia
6) Závěrečný účet svazku Domažlicko za rok 2018
p. Ing. Picka konstatoval, že všichni obdrželi Závěrečný účet svazku Domažlicko písemně (mělo být zveřejněno)
– potvrzené prosím vracet k založení u paní Štogerové
Hlasování: pro 28, proti 0, zdržel se 0
7) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření svazku za rok 2018
Hospodaření bez výhrad, nebyly zjištěny nedostatky. Podána informace o Účetní závěrce svazku za rok 2018
Hlasování: pro 28, proti 0, zdržel se 0
8) Zpráva kontrolního výboru za I. pololetí 2019
Přečetl p. Rýdl - viz příloha
9) Informace o probíhajících projektech
- Viz výše

10) Schválení tajemníka na návrh rady, rozhodnutí o výši odměny
Pan Picka představil paní Zuzanu Langpaulovou, která se postupně seznámí s jednotlivými obcemi, návrh
odměny: 23.000,- na základě mandátní smlouvy, paní Štogerová zůstává účetní
Kontakty - paní Zuzana Langpaulová:
Tel. 606 929 065
E-mail: info@svazekdomazlicko.cz
Hlasování: pro 28, proti 0, zdržel se 0
11) Různé –
- dotace PK na pořízení pódia – zamítá se, viz výše
- příspěvek Diecézní charitě - viz výše
- účast na veletrzích – Praha, Brno, Bratislava - viz výše
- Sportovec Domažlicka - viz výše
- dotisk image prospektu - prospekty připraveny k předání/vyzvednutí (1/2 nákladů bude přeúčtována
jednotlivým obcím)
12) Diskuze
- p. Červenka (Svaz měst a obcí ČR) informoval o volbě nového předsednictva svazu a vznesl dotaz na
zástupce obcí s odkazem na probíhající průzkum na téma „vylidňování obcí“ – pokud některá z obcí
pociťuje markantním úbytkem obyvatel, nechť podá zprávu na Svaz (v situaci, kdy kvůli úbytku obyvatel
např. končí pošty, zavírají se obchody, hospody, …)
- diskutována obtížná situace ve zdravotnictví v některých obcích - p. Ing. Picka vyzve k setkání p. Ing. Milenu
Stárkovou, členku rady PK pro oblast zdravotnictví na společnou schůzku (resp. na předsednictvo svazku,
pozvánku ale dostanou všichni)
- diskutována také údržba cestní sítě - připraví se setkání se zástupcem SÚS
13) Usnesení, závěr
Ing. Picka poděkoval všem za účast.

Zapsala: Langpaulová
17. 6. 2019

Ing. Karel Pittner
ověřovatel – obec Otov

Jiří Červenka
místopředseda svazku

Bc. Štěpán Krutina
ověřovatel – obec Ždánov

Ing. Libor Picka
předseda svazku

Usnesení z jednání valné hromady
dne 11. 6. 2019 Kvíčovice
Valná hromada po projednání:
1) Volí:
a) do návrhové komise: p. Kopeckého (Luženičky), p. Kopeckého (Poběžovice), paní Burianovou
(Holýšov)
b) ověřovateli zápisu: p. Krutinu (Ždánov), p. Pittnera (Otov)
2) Schvaluje:
a) Program jednání
b) Závěrečný účet svazku Domažlicko za rok 2018 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření DSO Domažlicko za rok 2018 a vyslovuje souhlas s celoročním hospodařením a to bez výhrad
c) Účetní závěrku svazku za rok 2018 a souhlasí s převodem vytvořeného zisku na účet
nerozděleného zisku
d) Tajemníka na návrh rady vč. výše odměny
3) Zamítá:
a) Přijetí dotace od PK na pořízení montovaného pódia
4) 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 č. 1, 2, 3 a 4
d) Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření svazku za rok 2018
e) Zprávu kontrolního výboru za I. pololetí 2019
f) Informace o probíhajících projektech
g) možnost poskytnutí příspěvku Diecézní charitě Plzeň
e) způsob vyúčtování image prospektů
5) Pověřuje předsedu
a) pozváním paní Ing. Mileny Stárkové (ČSSD), členky rady pro oblast zdravotnictví, a pozváním
zástupce SÚS kvůli údržbě Plzeň/Domažlice

Hlasování: pro 28, proti 0, zdržel se 0

p. Ing. Karel Pittner
ověřovatel – obec Otov

Jiří Červenka
místopředseda svazku

p. Bc. Štěpán Krutina
ověřovatel – obec Ždánov

Ing. Libor Picka
předseda svazku

