Zápis z jednání rady svazku
dne 4.12.2018 v Poběžovicích
Účast: - viz prezenční listina – počet přítomných 9
Program jednání:
1) Zahájení, kontrola usnesení z jednání rady ze dne 19.6.2018
2) Projednání programu valné hromady
3) Výběrové řízení na tajemníka svazku
4) Ostatní
Ad 1) ing. Picka přivítal přítomné členy rady a hosty, zahájil jednání. Protože po volbách došlo k výměně
zástupců obcí, požádal přítomné o krátké představení se. Dál přečetl program jednání – hlasování –
jednomyslně schváleno.
Usnesení z minulé rady svazku - usnesení průběžně plněno.
Ad 2) ing. Picka v krátkosti seznámil přítomné s probíhajícími projekty (Gibacht/Čerchov, Lučina,
Herštějn). Bližší informace podá manažerka projektů paní Zuzana Langpaulová všem členům valné
hromady.
Program valné hromady:
Plnění zaměření činností na rok 2018
- Nadále podporovat spolupráci českých a bavorských infocenter při realizaci společných projektů.
Uskutečnit alespoň dvakrát ročně společné pracovní schůzky.
* spolupráce českých a bavorských infocenter – společná pracovní schůzka na české straně hranice –
návštěva zajímavých turistických míst: Muzeum řemesel v Kolovči, Státní hrad a zámek Horšovský Týn,
společný oběd v Bělé nad Radbuzou, most Bělá nad Radbuzou, zaniklá ves Pleš, muzeum Chodska
v Domažlicích, Bystřice,
* druhá společná schůzka se konala na německé straně hranice v říjnu 2018, kde bavorští kolegové
připravili pro české zástupce workshop s tématem „jak zlepšit německo-českou výměnu informací“
*Turistická hra 2018 – počet návštěv - 2110, počet atraktivit – 96* Prospekt „Vítejte na Domažlicku“
– objednán dotisk české verze, připravuje se anglická verze
- Do společného projektu „Vítejte v Českém a bavorském lese“ zahrnout nabídku zajímavých turistických
cílů tohoto regionu.
- Pokračovat v přípravách vytvoření společného česko-bavorského destinačního managementu „Jižní část
českého a bavorského lesa“
* Plzeňský kraj přispěl na destinační management dotací ve výši 200.000,- Kč
- Ve spolupráci všech infocenter Domažlicka zajistit prezentaci na akcích: “Regiontour Brno 2017, ITF
Slovakia Tour Bratislava, Holiday World Praha a ITEP Plzeň.
* Svazek Domažlicko je na veletrhy přihlášen, zástupci IC se personálně postarají o všechny tři, pro
členy svazku bude připraven autobus do Brna – informace přijde obcím ihned po valné hromadě
Pomáhat menším obcím, podle jejich zájmu, při realizaci zřízení funkce pověřence ochrany osobních
údajů
Podílet se na organizaci a zajištění ankety „Sportovec Domažlicka“ společně s Domažlickým deníkem,
Sportovní unií okresu Domažlice a městem Horšovský Týn
* slavnostní večer Sportovec roku – dotaz na členy valné hromady
Rozpočtové opatření 2018
- info paní Štogerová
RO č. 1 – úprava výdajů mezi jednotlivými projekty
RO č. 2 – úprava výdajů – BUS Čerchov
- nezměnila se výše příjmů ani výdajů
Návrh rozpočtu pro rok 2019
Vyrovnaný rozpočet ve výši 9.886.630,Příjmy – 711 tis – členské příspěvky, 900 tis. na pojízdné podium, 7.656 tis na projekty, 608 tis zapojení

zisku z minulých let
Výdaje – 130 tis. veletrhy, 130 tis. - BUS Čerchov – bude v průběhu roku vyrovnán dotací z KÚPK, 900 tis
– pojízdné podium, 8.263 – na projekty, 450 tis na provoz svazku
Návrh střednědobého výhledu na roky 2020-2021
V roce 2020 – ještě zahrnuty tři velké přeshraniční projekty, 2021 – již projekty nebudou
Návrh zaměření činností v roce 2019
- pokračování probíhajících projektů – GIBACHT/ČERCHOV,HERŠTEJN, LUČINA
- spolupráce informačních center na české a německé straně
- prezentace regionu na veletrzích cestovního ruchu (Praha, Brno, Bratislava, Hradec Králové)
- pořízení pojízdného podia
- Destinační management Český les
- Sportovec roku 2018
- cyklostezka CT 3
- spolupráce s Diecézní charitou Plzeň
Výběrové řízení na tajemníka svazku od roku 2019
Po společném projednání rada přednese valné hromadě návrh:
- předseda a místopředsedové svazku připraví podmínky výběrového řízení (samozřejmostí – samostatnost,
spolehlivost, komunikativnost, dále znalost NJ, schopnost přípravy účetních podkladů – evidence a úhrady
přijatých faktur, vystavování a evidence vydaných faktur, vedení peněžního deníku, obsluha datové
schránky, obsluha systému e-dotace na webu KÚPK,……)
- rada svazku vyhodnotí výběrové řízení a vybere nového tajemníka s nástupem nejspíše od 1.2.2019.

Zapsala: Štogerová
Velký Malahov dne 4.12.2018

Jiří Červenka
místopředseda svazku

Ing. Libor Picka
předseda svazku

