Zápis z jednání rady svazku
dne 4. 2. 2021 v Bělé nad Radbuzou
Účast: - viz prezenční listina – počet přítomných 14
Údaje o hlasování: přítomno / souhlasí / nesouhlasí / zdržel se hlasování

Program jednání:
1) Zahájení, kontrola usnesení jednání rady
2) Schválení projektu „opravy CT3 v úseku Babylon“
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) Schválení projektu „opravy CT3 v úseku Babylon“
Pan Ing. Picka vysvětlil, že stavba cyklotrasy CT3 v k. ú. Babylon, která je majetkem Svazku Domažlicko, je
právě v úseku Babylon na několika místech vážně poškozená (vyboulený povrch, který zvedají podrůstající
kořeny okolních stromů), což bylo v minulosti příčinou hned několika nehod a úrazů. Svazek Domažlicko
v roce 2020 připravil vše potřebné k opravě daného úseku a nyní je možnost na opravu čerpat dotační
prostředky z programu „PODPORA ROZVOJE CYKLOTURISTIKY A CYKLISTICKÉ DPRAVY
V PLZEŇSKÉM KRAJI V ROCE 2021“.
V případě schválení projektu ke spolufinancování činí finanční spoluúčast žadatele, tedy Svazku Domažlicko,
minimálně 20 % skutečně vynaložených celkových nákladů.
Žádost o dotaci je třeba podat nejpozději 15. 2. 2021 do 17 hodin.
Svazek Domažlicko má v úmyslu podat žádost o dotaci do zmíněného programu a realizovat opravu CT3
v úseku Babylon.
Návrh usnesení: Rada Svazku Domažlicko schvaluje projekt „Oprava CT3 v úseku Babylon“ a stanovený podíl
minimální finanční spoluúčasti ve výši 20 % skutečně vynaložených celkových nákladů.
Hlasování: 14/14/0/0 – usnesení bylo přijato

Ad 3) Ostatní záležitosti, diskuze
-

Zuzana Langpaulová přečetla přijatá usnesení (v příloze).
Hlasování: 14/14/0/0
Ing. Picka poděkoval za účast a ukončil jednání.

Zapsala: Langpaulová
Pařezov dne 5. 2. 2021

Jiří Červenka
místopředseda svazku

Ing. Libor Picka
předseda svazku

USNESENÍ
z jednání rady svazku dne 4. 2. 2021

Rada Svazku obcí Domažlicko po projednání:
schvaluje projekt „Oprava CT3 v úseku Babylon“ a stanovený podíl minimální finanční spoluúčasti
ve výši 20 % skutečně vynaložených celkových nákladů

Hlasování: 14/14/0/0

V Pařezově dne 5. 2. 2021
Zapsala: Langpaulová

Jiří Červenka
místopředseda svazku

Ing. Libor Picka
předseda svazku

