Zápis z jednání rady svazku
dne 21. 6. 2022 v Bělé nad Radbuzou
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) Schválení rozpočtového opatření č. 2
3) Příprava valné hromady
4) Ostatní záležitosti
Ad 1) Ing. Picka přivítal přítomné členy rady a kontrolní komise a zahájil jednání. 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) Ing. Picka podal informace k rozpočtovému opatření (viz příloha)
Návrh usnesení: Rada Svazku Domažlicko schvaluje rozpočtové opatření č. 2.
Hlasování: 10/10/0/0 – usnesení bylo přijato
Ad 3) Ing. Picka krátce okomentoval jednotlivé body plánované k projednání na valné hromadě.
Zmínil usnesení z minulé valné hromady, která zatím nebyla kompletně splněna. Práce na knize „Chodsko –
paměť kraje“ pokračují, i když ukončení se opozdí. Zmínil projekt dispozičního fondu na aktualizaci strategie.
Připomněl projekt na obnovu a doplnění navigačnímu značení – bude apelovat na starosty, aby dodali potřebné
podklady. Rada se sešla v 1. pololetí 2022 2x, přičemž řešila aktuální záležitosti. Zmínil také v jednotlivých
bodech plnění zaměření činnosti v I. pololetí 2022. Ke spolupráci TIC uvedl, že všechna TIC se sešla na jeho
pozvání v Plzni. Destinace Český les pracuje, proběhla certifikace, máme manažera. Pod značkou Český les
se vystavovalo v Praze a v Bratislavě, počítá se také s veletrhem v Brně. Probíhá turistická hra Na kameni
kámen, do které je druhým rokem zapojeno i Tachovsko. Pro příští rok však budeme muset hledat jinou
alternativu turistické hry (současný model již nebude technicky podporován). Anketa Sportovec Domažlicka
se bude řešit asi na podzim, uplynulé dva ročníky se vypustily. Ohledně spolupráce s mikroregionem Radbuza
zmínil vývoj v postupném doplňování úseků CT3 (Křenovy, Lazce-Horšovský Týn, Blížejov-Milavče) i přes
počáteční potíže. Na dotaz ohledně doplnění CT3 v úseku Luženice-Domažlice p. starosta Novák uvedl, že
Městu Domažlice se nepodaří vykoupit potřebné pozemky kvůli velkému množství soukromých vlastníků,
takže tento úsek nebude pravděpodobně doplněn, i když částečně se realizace možná podaří v rámci
pozemkových úprav. Pan Kopecký, starosta Luženic, si vyžádal od Domažlic seznam vlastníků a nabídl
podpořit Domažlice jednáním s vlastníky.
Ohledně příspěvku pro Diecézní charitu navrhuje p. Picka setrvat na současném příspěvku. Klenčí
namítlo, že Diecézní charita jim ne vždy vychází vstříc (v jednom konkrétním případu).
K přeshraniční spolupráci uvedl p. Ing. Picka, že všechny projekty byly ukončeny. Zatím nebyly
vypsány nové výzvy v programech EU, připraveni ale jsme. Svazek Domažlicko připravuje např. projekt
nástupních míst. S panem Ackermannem bude na závěr jednání valné hromady podepsán společný rozvojový

strategický dokument, který bude předtím valné hromadě doporučen ke schválení. Dokument rámcově určuje
možné aktivity na příštích 7 let. Pan Picka rovněž zmínil nový projekt „Draci mezi městy“ a věří, že tím region
získává další pěknou akci. P. st. Novák doplnil k programu: v pátek pojedou „dětské lodě“ (má na starosti p.
Vízner), v sobotu „dospělé lodě“ – akci pořádá obec Babylon, počítá se s mezinárodní účastí. Obvykle se jezdí
dvě disciplíny, ale na Babylonu lze realizovat pouze sprint 200 m (od obce k hrázi). Do diskuze vstoupil p.
Rýdl s tím, že právě obdržel zprávu od partnerské obce Rötz, že se kvůli covidu nemohou se svou posádkou
zúčastnit.
Převod CT3 na obce Babylon a Česká Kubice se komplikuje (kvůli pozemkům, řeší se s LČR). Obec
Babylon navíc oznámila krádež 6 značek podél cyklostezky. Krádež je třeba oznámit na policii a náhradu
značení projedná p. Ing. Picka přímo s p. st. Bambáskem.
Autobus na Čerchov – po dlouhých jednáních byla uzavřena nová smlouva mezi partnery. Podařilo se
zvýšit příspěvek Plzeňského kraje ze 100 na 150 tisíc. Bylo by žádoucí – a byla k tomu již zahájena příslušná
jednání - aby linku převzal Plzeňský kraj do závazku veřejné služby. Svazek by v takovém případě přispíval
na provoz Plzeňskému kraji (stal by se smluvním partnerem PK), konkrétně v roce 2023 částkou 269 tis. (tato
částka už zahrnuje příspěvek od měst Waldmünchen a Furth im Wald). Proto by Svazek měl schválit
podmínky převzetí do závazku veřejné služby ze strany Plzeňského kraje. Před sezónou se také řešila
provizorní zastávka na Čerchově. I letos se počítá s prodlouženým provozem, tedy do konce října.
Běžecké stopy: Letos na transparentní účet přišlo méně peněz než v uplynulém roce, na příští sezónu
se připraví systém dárcovských SMS; další možností jsou navrhované příspěvky od Klenčí (z vybíraného
parkovného v Caparticích). Nepodařilo se změnit podmínky pro dotace z Plzeňského kraje, takže svazky obcí
stále nemohou žádat o příspěvek na úpravu stop. Není však vyloučeno, že se podmínky v budoucnu změní.
Na úpravu stop letos přispěla i obec Česká Kubice 50 tis. Kč.
Starý Herštejn – musí se dořešit se Stavebním úřadem v Klenčí podmínka rozvolnění koruny; stavební
úpravy věže byly přihlášeny do Stavby roku Plzeňského kraje 2021.
Profil zadavatele – se současným poskytovatelem (QCM) byla domluvena levnější – pouze udržovací
– varianta, nadále se bude využívat v případě potřeby tzv. národní elektronický nástroj Ministerstva pro místní
rozvoj; o jeho fungování přispěl do diskuze p. st. Kopecký z Poběžovic a nabídl případnou podporu při
zřizování tohoto nástroje. Nástroj QCM budeme za sníženou/poloviční cenu platit pouze po nutnou dobu
archivace (10 let tj. do 09/2029), nové zakázky se budou již zadávat přes NEN
Ohledně nutné změny územního plánu v Chodově (kvůli rozšíření capartického parkoviště) je nutné
konstatovat, že záležitost bude asi trvat delší dobu.
P. Ing. Picka zmínil úspěch v jednání s KČT, kdy se po letech podařilo prosadit přeshraniční
proznačení trasy mezi Steinlohe a Lučinou (žluté značení).
Návrh usnesení: Rada Svazku Domažlicko schvaluje program jednání valné hromady.
Hlasování: 10/10/0/0 – usnesení bylo přijato

Ad 4) Ing. Picka avizoval, že se bude snažit na Plzeňském kraji prosadit více dotačních prostředků na
opravy památek a na zřizování tzv. Stellplatzů (stání pro obytné vozy / nástupní místa) – nejedná se přímo o
kempy, spíše by to měly být obecní plochy s určitým zázemím (napojení na kanalizaci, vodu, el. proud).
Podobná místa fungují jinde na automaty pro zaplacení příslušného poplatku. Pan st. Picka vyzval starosty,
aby zvážili možnosti zřízení takových ploch na obecních pozemcích.
p. Picka v neposlední řadě zmínil výročí vzniku Svazku Domažlicko, které si tento rok připomínáme.
Pro členské obce jsou připraveny malé dárky.
Poděkoval současně paní Štogerové a panu Brichzinovi za zajištění upomínkových předmětů pro
členské obce u příležitosti výročí 30 let od vzniku svazku.

P. Brichzin vznesl dotaz ohledně možné spolupráce uvnitř svazku v oblasti odpadového hospodářství
(kvůli novým legislativním požadavkům). Odpadovým hospodářstvím a těmito otázkami se podle p. Picky
bude zabývat spíše svazek Lazce (např. třídění textilu…).
Zuzana Langpaulová přečetla přijatá usnesení (v příloze).
Hlasování: 10/10/0/0
Ing. Picka poděkoval za účast a ukončil jednání.

Zapsala: Langpaulová
Pařezov dne 28. 6. 2022

Jiří Červenka
místopředseda svazku

Ing. Libor Picka
předseda svazku

USNESENÍ
z jednání rady svazku dne 21. 6. 2022

Rada Svazku obcí Domažlicko po projednání:
souhlasí
- s programem
schvaluje
- rozpočtové opatření č. 2
- program jednání valné hromady

Hlasování: 10/10/0/0

V Pařezově dne 28. 6. 2022
Zapsala: Langpaulová

Jiří Červenka
místopředseda svazku

Ing. Libor Picka
předseda svazku

