Zápis z jednání rady svazku
dne 17. 5. 2021 ve Velkém Malahově
Účast: - viz prezenční listina – počet přítomných 11
Údaje o hlasování: přítomno / souhlasí / nesouhlasí / zdržel se hlasování

Program jednání:
1) Zahájení, kontrola usnesení jednání rady
2) Dotace od Plzeňského kraje – Oprava CT3 v úseku Babylon, Zabezpečení nástupu na
vyhlídku Starý Herštejn a Individuální dotace ODSH 2021
3) Provoz zimních běžeckých stop
4) Parkoviště Capartice – příprava koncepčního projektu „záchytných parkovišť“
5) Veletrh cestovního ruchu Regiontour
6) Image prospekty
7) Starý Herštejn – další aktivity
8) NS Lučina
9) Turistická hra 2021
10) Speciál Cykloturistika Český les
11) Převod majetku Svazku na obce
12) Web svazku
13) Stanovení termínu příští valné hromady
14) Ostatní záležitosti, diskuze
Ad 1) Ing. Picka přivítal přítomné členy rady a kontrolní komise, zahájil jednání a konstatoval, že
usnesení z minulé rady svazku je průběžně plněno. Současně požádal o doplnění programu o bod „Úprava
rozpočtu (rozpočtové opatření č. 2)“
Návrh usnesení: Rada Svazku Domažlicko souhlasí s doplněním programu o bod „Úprava rozpočtu
(rozpočtové opatření č. 2)“.
Hlasování: 11/11/0/0 – usnesení bylo přijato

Pan Ing. Picka zdůvodnil předložené rozpočtové opatření č. 2 – úpravu rozpočtu. Příjmy je třeba
navýšit z důvodu veřejné sbírky a očekávaných dotací a výdaje z důvodu opravy cyklostezky na Babylonu a
spolufinancování zabezpečení na Starém Herštejně.
Návrh usnesení: Rada Svazku Domažlicko schvaluje rozpočtové opatření č. 2 – úpravu rozpočtu –
v předloženém znění (viz příloha).
Hlasování: 11/11/0/0 – usnesení bylo přijato

Dále pan Ing. Picka v krátkosti seznámil přítomné s jednotlivými body programu:

Ad 2) Dotace od Plzeňského kraje

Na opravu CT3 v úseku Babylon jsme získali investiční dotaci ve výši 150 tis. Kč. Pan Ing. Picka navrhuje,
aby se o zbývající část financování rovným dílem podělil Svazek Domažlicko a obec Babylon. S panem
starostou Bambáskem z Babylonu bude v tomto smyslu ještě jednáno. Celkové náklady by podle cenové
nabídky neměly překročit Kč 277.344,97 Kč – obec Babylon jakož i Svazek by tedy shodně doplatili
63.672,50 Kč. Smlouva o poskytnutí dotace neumožňuje převod majetku, který je předmětem dotace, nejméně
po dobu 3 let – v tomto smyslu bude případně jednáno s Plzeňským krajem o výjimce, neboť Svazek
Domažlicko dlouhodobě usiluje o převod CT3 na jednotlivé obce.
Na zabezpečení přístupu na vyhlídku Starý Herštejn jsme získali investiční dotaci ve výši 120 tis. Kč.
S Plzeňským krajem bude ještě jednáno ohledně případné úpravy návrhu smlouvy o poskytnutí dotace, neboť
mezitím bylo ze strany památkové péče upřesněno provedení stavebních prací, které budou jiné, než jak bylo
uvedeno v žádosti o dotaci. Vlastní podíl realizace se uhradí z veřejné sbírky Svazku Domažlicko.
Dotace na provoz autobusové linky na Čerchov je rovněž přiznaná. V příštích dnech se však bude předávat
staveniště (vrchol Čerchova) kvůli demolicím na Čerchově a demoliční práce nejspíš omezí provoz linky. Pan
starosta Novák doplnil, že suť se bude vozit na Malinovou horu a semletá pak na deponii na Hadrovci.
Stadionka bude hodně vytížená, očekává se čilý ruch. Nejspíš to tedy nebude možné skloubit s provozem
linky. Do září musí být kvůli ochraně přírody vše hotovo. Zvažuje se i úplná uzávěra Čerchova – vše bude
upřesněno nejpozději příští týden. Spolupracující TIC a obce Svazku budou informovány. Německá strana by
linku ráda provozovala alespoň na Malinovou horu, což nejspíš také nebude možné. Komunikace s německým
provozovatelem linky probíhá přes pana Ederera z Landratsamt Cham.
Návrh usnesení: Rada Svazku Domažlicko bere na vědomí informace o přiznaných dotacích a o okolnostech
jejich čerpání a doporučuje kompletní zrušení provozu autobusu po dobu demolic na Čerchově.
Hlasování: 11/11/0/0 – usnesení bylo přijato

Ad 3) Provoz zimních běžeckých stop
Pan Ing. Picka zrekapituloval finanční stránku provozu – dary téměř pokryly náklady. Pro příští sezónu
připravujeme formu dárcovských SMS. Ohledně úpravy tras se jedná i o jejich rozšíření v lese (pro lepší
zasněžení tras). Další schůzka v rámci pracovní skupiny (se Sněhaři, OAS, Městskými lesy a LČR) bude
v červenci. Stanovisko Klenčí ohledně dalších příspěvků na provoz (resp. příspěvků z parkovného
v Caparticích) je takové, že až podle celkových nákladů je možné zpětně jednat o mimořádném příspěvku
Klenčí. OAS zatím neformálně Svazek požádalo o příspěvek na nové mapy (infopanely) v Caparticích, neboť
kvůli změnám tras (aby splňovaly závodní parametry) již neplatí současné přehledové plánky. Bude o tom
ještě jednáno, nejpozději na plánované schůzce v létě. Dle vyjádření pana starosty Nováka závody organizačně
zajišťují především Sněhaři.
Návrh usnesení: Rada Svazku Domažlicko bere na vědomí informace související s provozem běžkařských tras.
Hlasování: 11/11/0/0 – usnesení bylo přijato
Ad 4) Parkoviště Capartice
V souvislosti s plánovaným rozšířením parkoviště v Caparticích probíhá jednání s LČR o převodu pozemků.
LČR s převodem pozemků souhlasí, celý proces je ale zdlouhavý a je třeba v něm vytrvat. V dalším
programovém období by se formou přeshraničního projektu mohl realizovat záměr záchytných parkovišť
nastíněný ve „studii Čerchov“ (projekt 106). Konkrétněji se bude řešit v roce 2022. Jedná se o jeden ze
stěžejních strategických projektů, který bude součástí aktualizované strategie rozvoje Svazku Domažlicko.
Pan Ing. Picka převzal a vzal na vědomí cenovou nabídku na parkovací systém pro Capartice (automaty,

závory) zpracovanou pro Městys Klenčí pod Čerchovem.
Návrh usnesení: Rada Svazku Domažlicko bere na vědomí informaci o stavu přípravy rozšíření a zpoplatnění
parkoviště v Caparticích.
Hlasování: 11/11/0/0 – usnesení bylo přijato

Ad 5) Veletrh cestovního ruchu Regiontour
Pan Ing. Picka informoval o přesunutí termínu veletrhu cestovního ruchu Regiontour na říjen. Plánuje se
obsazení 2 pultů v rámci expozice Plzeňského kraje jako v uplynulých letech. S TIC bylo předběžně jednáno
o obsazení pultů, počítá se s jedním pultem pro Domažlicko a s jedním pro Tachovsko – v rámci destinace
Český les. Do Brna bude tradičně vypraven autobus. Ze strany Plzeňského kraje zatím nedošlo k upřesnění
podmínek účasti.
Návrh usnesení: Rada Svazku Domažlicko bere na vědomí informaci o konání letošního veletrhu cestovního
ruchu Regiontour v Brně
Hlasování: 11/11/0/0 – usnesení bylo přijato

Ad 6) Image prospekty
Stále probíhají korektury image prospektů, rozsáhlé aktualizace navíc doplní anglická verze. Dotace bohužel
nebyla přiznána, náklady se rozdělí: ½ Svazek, ½ TIC. Předpokládaný termín tisku – léto 2021
Návrh usnesení: Rada Svazku Domažlicko bere na vědomí informaci ohledně image prospektů
Hlasování: 11/11/0/0 – usnesení bylo přijato

Ad 7) Starý Herštejn
Starý Herštejn se po loňských stavebních úpravách a propagaci stal významný turistickým cílem našeho kraje,
zažívá obrovskou návštěvnost, kdy mnohdy je kapacita parkoviště na Vranovském sedle nedostačující.
Řešením do budoucna mohou být další záchytná parkoviště – viz plánovaný projekt záchytných parkovišť.
Diskutabilní je zabezpečení vrcholových partií skalního ostrohu a „rozvolnění“ koruny - vše se řeší
s památkovou péčí – minimálně rozvolnění koruny musí proběhnout do konce letošního října, abychom splnili
podmínku v kolaudačním rozhodnutí. Počítá se s realizací v létě 2021. Připravuje se pojistná smlouva, mimo
jiné proti vandalismu. Ze strany veřejnosti je enormní zájem o veřejnou sbírku, příspěvky chodí stále.
Návrh usnesení: Rada Svazku Domažlicko bere na vědomí informace o aktuálním dění v souvislosti se Starým
Herštejnem
Hlasování: 11/11/0/0 – usnesení bylo přijato

Ad 8) NS Lučina
Pan Ing. Picka označil projekt za zdařilý. Bohužel se nekonalo žádné slavnostní otevření, ale nějakou formou
se může zorganizovat později. Se SRN se jedná o zápůjčce vybraných exponátů z Lučiny na výstavu v Berlíně,
Bonnu a Lipsku.

Návrh usnesení: Rada Svazku Domažlicko bere na vědomí informaci o projektu NS Lučina
Hlasování: 11/11/0/0 – usnesení bylo přijato

Ad 9) Turistická hra 2021
Stejně jako v předchozích letech přichystal Svazek Domažlicko oblíbenou turistickou hru, letos na téma „Jak
voní Český les“. Soutěž bude probíhat od 1. 6. 2021 do 31. 10. 2021.
Návrh usnesení: Rada Svazku Domažlicko bere na vědomí informaci o letošní turistické hře.
Hlasování: 11/11/0/0 – usnesení bylo přijato

Ad 10) Speciál Cykloturistika Český les
V rámci časopisu Cykloturistika vyšel speciál zaměřený na Český les, který může i Svazek dále využívat
k propagaci oblasti.
Návrh usnesení: Rada Svazku Domažlicko bere na vědomí informaci o prezentaci Českého lesa v časopisu
Cykloturistika
Hlasování: 11/11/0/0 – usnesení bylo přijato

Ad 11) Převod majetku Svazku na obce
U řady majetkových položek Svazku skončila udržitelnost (pokud byl dotačně podpořen) případně je tento
majetek na hraně životnosti, proto Svazek připraví jeho předání obcím. Komplikovanější to bude u CT3, kde
se musí dořešit zaměření některých úseků. Do konání valné hromady bude připraven návrh předání (paní
Langpaulová, paní Štogerová), s každou obcí bude převod individuálně projednán.
Návrh usnesení: Rada Svazku Domažlicko bere na vědomí připravovaný převod majetku Svazku
Hlasování: 11/11/0/0 – usnesení bylo přijato

Ad 12) Web svazku
Pan Ing. Picka vysvětlil, proč bylo nutné změnit měnící se fotografie na titulní stránce webu. Webové stránky
nesplňovaly požadavky nových právních předpisů o bezbariérovosti. Zaslané fotografie budou zveřejněny na
jiných místech webu (paní Langpaulová).
Návrh usnesení: Rada Svazku Domažlicko bere na vědomí informaci o úpravě webových stránek Svazku.
Hlasování: 11/11/0/0 – usnesení bylo přijato

Ad 13) Stanovení termínu valné hromady
Pan Ing. Picka stanoví termín konání červnové valné hromady až podle Závěrečného účtu, kdy je třeba splnit

lhůtu jeho vyvěšení před schválením (15 dní). Součástí Závěrečného účtu je zpráva auditora, na kterou ještě
čekáme. Valná hromada se uskuteční letos v odpoledních či podvečerních hodinách. Navrhovanými místy
konání jsou: Podhájí, Babylon, Domažlice, Horšov, příp. dříve byl navrhován i Újezd – bude upřesněno
Návrh usnesení: Rada Svazku Domažlicko bere na vědomí, že termín valné hromady se stanoví až podle
termínu vyvěšení Závěrečného účtu.
Hlasování: 11/11/0/0 – usnesení bylo přijato

Ad 14) Ostatní záležitosti, diskuze
Pan Ing. Picka dále konstatoval, že rozpočet Svazku je plněn dle plánu (viz příloha). Zmínil také aktuální stav
řešení situace ohledně údržby komunikace Klenčí-Díly (podle dosavadních příslibů zařadí PK komunikaci do
plánu údržby a dle p. Čížka by PK mohl finančně podpořit opravu mostku, jedná se o částce 1 mil. Kč, o
převodu komunikace na Plzeňský kraj se však neuvažuje). Pan Picka se pokusí do konce roku záležitost
dořešit. Diecézní charitě bychom mohli poukázat opět 80 tis. Kč (na Svazek dorazila žádost o podporu). U
destinace Český les stále probíhá certifikace. V rámci aktualizace strategie Domažlicko je třeba doplnit
zbývající dotazníky. Zuzana Langpaulová zmínila případná přeshraniční témata, kterými by bylo možné se ve
strategii zabývat. Město Domažlice právě zpracovává projekt na rekonstrukci jednoho z objektů, který zůstane
na Čerchově zachován – samotná realizace tohoto projektu by případně mohla být jedním z přeshraničně
diskutovaných témat. Nabídkou na propagaci v rámci dalšího speciálu o Plzeňském kraji se Svazek zabývat
nebude – nechá se na zvážení jednotlivých obcí. Prodiskutován byl dotaz pana starosty z Dílů, jakým
způsobem reagovat na žádosti zaslané na obec, které se svým předmětem obce nijak nedotýkají. Takové
žádosti se odkazují na zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Dle vyjádření pana starosty
Nováka není třeba reagovat na žádost, která se nijak netýká obce či úřadu, je ale možné na takový dopis
odpovědět s tím, že informace není pro obec relevantní a obec tudíž není orgánem s povinnosti posuzovat
danou záležitost (či podobně).
Návrh usnesení: Rada Svazku Domažlicko bere na vědomí ostatní diskutované záležitosti.
Hlasování: 11/11/0/0 – usnesení bylo přijato

Zuzana Langpaulová přečetla přijatá usnesení (v příloze).
Hlasování: 11/11/0/0
Ing. Picka poděkoval za účast a ukončil jednání.

Zapsala: Langpaulová
Pařezov dne 17. 5. 2021

Jiří Červenka
místopředseda svazku

Ing. Libor Picka
předseda svazku

USNESENÍ
z jednání rady svazku dne 17. 5. 2021

Rada Svazku obcí Domažlicko po projednání:
souhlasí
- s doplněním programu o bod „Úpravu rozpočtu (rozpočtové opatření č. 2)“
schvaluje
- rozpočtové opatření č. 2 – úpravu rozpočtu – v předloženém znění (viz příloha).
bere na vědomí
- informace o přiznaných dotacích a o okolnostech jejich čerpání
- informace související s provozem běžkařských tras
- informaci o stavu přípravy rozšíření a zpoplatnění parkoviště v Caparticích
- informaci o konání letošního veletrhu cestovního ruchu Regiontour v Brně
- informaci ohledně image prospektů
- informace o aktuálním dění v souvislosti se Starým Herštejnem
- informaci o projektu NS Lučina
- informaci o letošní turistické hře
- informaci o prezentaci Českého lesa v časopisu Cykloturistika
- připravovaný převod majetku Svazku
- informaci o úpravě webových stránek Svazku
- že termín valné hromady se stanoví podle termínu vyvěšení Závěrečného účtu
- ostatní diskutované záležitosti
doporučuje
- kompletní zrušení provozu autobusu po dobu demolic na Čerchově

Hlasování: 11/11/0/0

V Pařezově dne 17. 5. 2021
Zapsala: Langpaulová

Jiří Červenka
místopředseda svazku

Ing. Libor Picka
předseda svazku

