Zápis z jednání rady svazku
dne 8. 12. 2021 v Dílech
Účast: - viz prezenční listina – počet přítomných 10
Údaje o hlasování: přítomno / souhlasí / nesouhlasí / zdržel se hlasování
Program jednání:
1) Zahájení, kontrola usnesení jednání rady
2) Příprava valné hromady
3) Ostatní záležitosti
Ad 1) Ing. Picka přivítal přítomné členy rady a kontrolní komise a zahájil jednání. Pozvánky
byly včas doručeny. Konstatoval, že usnesení z minulé rady svazku je průběžně plněno.
Návrh usnesení: Rada Svazku Domažlicko souhlasí s programem.
Hlasování: 10/10/0/0 – usnesení bylo přijato
Ad 2) Příprava valné hromady
Ing. Picka seznámil přítomné členy rady s plánovaným programem valné hromady, přičemž
sdělil, že jako ověřovatele zápisu navrhne p. Kopeckého (Luženičky) a p. Kalčíka (Újezd).
Podrobně se vyjádřil k těmto bodům:
Především doporučil podpořit knihu CHODSKO – paměť kraje – navrhuje uvolnit z rozpočtu
Svazku v roce 2022 20 tis. Kč. Projekt přijede na valnou hromadu představit jeden z tvůrců
knihy – Ing. Václav Brousek (lze s ním projednat, kolik výtisků za podporu obdržíme)
V souvislosti se zpracováním aktualizace strategie rozvoje zmínil p. Ing. Picka, že na valné
hromadě vystoupí zástupce MAS a pohovoří o aktuálním stavu zpracování dokumentu.
Rovněž bude doporučeno k realizaci doplnění informačního značení turistických cílů na území
Svazku, neboť stávající značení je v mnoha případech v nevyhovujícím stavu, navíc je třeba
značení doplnit. O spolufinancování požádá Svazek Plzeňský kraj.
p. Novák vznesl dotaz ohledně budoucího provozu autobusu na Čerchov a vyslovil požadavek
na snížení výjezdů na Čerchov v úseku z Capartic resp. na omezení této dopravy, neboť
výrazně koliduje s pohybem převážně cyklistů a z bezpečnostního hlediska zde existuje velké
riziko střetu.
p. Picka oznámil termín konání Českého poháru v běhu na lyžích, který by se v Caparticích
měl konat 15. a 16. ledna 2022.
K záměru „Capartice“ (rozšíření parkoviště a úprava/rozšíření spojnice Capartice-Čerchovský
okruh) nebyly v navrhovaném znění vzneseny žádné připomínky, záměr se v této formě
podepíše a doručí státnímu podniku Lesy České republiky k dalšímu projednání. K tomuto
doplnil p. Bozděch za Klenčí, že aktuálně je capartické parkoviště bez obsluhy, neboť původní

nájemce ukončil činnost. Bude tedy případný další pronájem parkoviště koncipovat tak, aby
bylo možné část výtěžku použít na úpravu tratí. Aktualizován bude plán osazení parkovacího
systému – v ideálním případě by mohl být osazen v létě (pouze je třeba vyřešit režim pro
dřevařské firmy). Ohledně rozšíření parkoviště hodlá Klenčí řešit získání potřebných pozemků
primárně směnou. Samotné rozšíření (rekonstrukci) parkoviště bude v budoucnu řešit Městský
úřad v Domažlicích.
Návrh usnesení: Rada Svazku Domažlicko pověřuje předsedu svazku jednáním o smlouvě ohledně
budoucího provozu autobusové linky č. 520 (Čerchov), přičemž bude prosazován požadavek na
snížení výjezdů na Čerchov
Hlasování: 10/10/0/0 – usnesení bylo přijato

Ad 3) Ostatní záležitosti
Pan Picka seznámil členy rady s rozpočtovým opatřením č. 6, které schválil. Jedná se o převod
prostředků v rámci paragrafů.
Návrh usnesení: Rada Svazku Domažlicko bere na vědomí rozpočtové opatření č. 6
Hlasování: 10/10/0/0 – usnesení bylo přijato

Zuzana Langpaulová přečetla přijatá usnesení (v příloze).
Hlasování: 10/10/0/0
Ing. Picka poděkoval za účast a ukončil jednání.

Zapsala: Langpaulová
Pařezov dne 17. 12. 2021

Jiří Červenka
místopředseda svazku

Ing. Libor Picka
předseda svazku

USNESENÍ
z jednání rady svazku dne 8. 12. 2021
Rada Svazku obcí Domažlicko po projednání:
souhlasí
- s programem
pověřuje
- předsedu svazku jednáním o smlouvě ohledně budoucího provozu autobusové linky č.
520 (Čerchov), přičemž bude prosazován požadavek na snížení výjezdů na Čerchov
bere na vědomí
- rozpočtové opatření č. 6

Hlasování: 10/10/0/0

V Pařezově dne 17. 12. 2021
Zapsala: Langpaulová

Jiří Červenka
místopředseda svazku

Ing. Libor Picka
předseda svazku

