Zápis z jednání rady svazku
dne 18.3.2019
Účast: - viz prezenční listina – počet přítomných 11
Program jednání:
1) Zahájení, kontrola usnesení jednání rady
2) Výběrové řízení – tajemník svazku Domažlicko
3) Ostatní záležitosti
Ad 1) ing. Picka přivítal přítomné členy rady a hosty, zahájil jednání. Přečetl program jednání – hlasování –
jednomyslně schváleno. Usnesení z minulé rady svazku - usnesení průběžně plněno.
Ad 2) Dne 4.2.2019 bylo vyhlášeno výběrové řízení na pozici tajemníka svazku. Přihlášku, do data
20.2.2019, podal pan ing. et ing.Jan Bozděch, Ph.D. – starosta městyse Klenčí pod Čerchovem a zapsaný
spolek MAS Český les. Členové rady projednali obě přihlášky. Ing. Picka navrhl vybrat spolek MAS Český
les s platností smlouvy na 1 rok. Pan Kopecký se dotázal, zda by v rámci spolku MAS Český les byla
vyčleněna jedna osoba, která by funkci zastávala. Pan Brichzin upozornil, že pan Bozděch má veškeré
předpoklady pro funkci tajemníka. Pan Novák upozornil, že dle platných stanov je tajemník vedoucím
zaměstnancem svazku, proto není možné uzavřít mandátní smlouvu se zapsaným spolkem. Pan Bozděch se
k celé situaci vyjádřil, že i když je starostou Městyse Klenčí pod Čerchovem, teď po volbách má trochu
„volněji“, proto by bylo v jeho silách se funkci tajemníka věnovat naplno.
Členové rady se neshodli na výběru, proto výběrové řízení zrušili a vyhlásili nové výběrové řízení
s možností se přihlásit do 15.4.2019. Nové výběrové řízení by mělo být zveřejněno v Domažlickém deníku.
Zároveň byl stanoven i další termín jednání rady svazku na den 29.4.2019 v 10 hod v Hostouni.
Ad 3)
a) Ing. Picka informoval přítomné o zajímavé akci, která se bude konat 24.5.2019 – vyjížďka po
Čerchově autobusem firmy ARRIVA a 25.5.2019 – Babylon – přednáška Pavla Pavla – rozviklání
Viklanu, zábavné odpoledne pro rodiny s dětmi. Starostové svazku obdrží pozvánku a mohou se dle
možností zúčastnit.
b) Ing. Picka se zúčastnil jednání ohledně krajských dotačních projektů. V dohledné době bude vypsán
dotační titul na finanční prostředky pro manažera svazku.
c) Svazek Domažlicko obdržel vyúčtování finanční podpory za rok 2018 a žádost o finanční podporu na
rok 2019 od Diecézní charity Plzeň. Rada svazku žádost o finanční podporu pro rok 2019 navrhuje
zařadit do jednání valné hromady, která se bude konat v červnu 2019.
Zapsala: Štogerová
Domažlice 18.3.2019

JUDr. Zdeněk Novák
místopředseda svazku

Ing. Libor Picka
předseda svazku, ověřovatel zápisu

Václav Brichzin
ověřovatel zápisu

USNESENÍ
z jednání rady svazku dne 18.3.2019
Rada svazku obcí Domažlicko po projednání:
1) Ruší
a. Výběrové řízení na funkci tajemníka svazku vypsané dne 4.2.2019. Účastníci budou
informováni o zrušení řízení.
2) Vypisuje
a. Výběrové řízení na funkci tajemníka svazku II. s termínem přihlášení do 15.4.2019.
Výběrové řízení II bude zveřejněno v Domažlickém deníku.
3) Bere na vědomí
a. Informaci o konání dvoudenního programu na Babyloně (jízda po Čerchově, Viklan na
Babylonu)
b. Žádost o finanční podporu na provoz sociálních služeb Diecézní charity Plzeň v roce 2019 a
navrhuje její zařazení do jednání valné hromady.
Usnesení jednomyslně schváleno.
Zapsala: Štogerová
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Václav Brichzin
ověřovatel zápisu

