Zápis z jednání rady svazku
dne 30.1.2019
Účast: - viz prezenční listina – počet přítomných 10.
Program jednání:
1) Zahájení, kontrola usnesení jednání rady
2) Montované podium – žádost do PSOV 2019
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) Valná hromada v prosinci 2018 schválila v Zaměření činnosti pro rok 2019 i nákup montovaného
podia, které budou využívat členské obce. Na podium je možné požádat o dotaci Krajský úřad PK
z programu PSOV.
Rada svazku se dohodla na zakoupení montovaného podia zn. NIVTEC o rozměrech 8x6 výška 7,2 m. Jde o
podium, se kterým má výborné zkušenosti město Domažlice i Bělá nad Radbuzou. Podium lze postavit
v různém provedení. Prozatím bude podium uloženo v garáži města Bělá nad Radbuzou. V případě kladného
rozhodnutí Krajského úřadu PK se bude nadále řešit systém půjčování, odpovědná osoba a ostatní
záležitosti.
Rada akceptuje předběžnou cenu podia ve výši 1.260.000,- Kč. Rozhodla se požádat o maximální částku Kč
400.000,- Kč.
Ad 3)
a) Rada svazku projednala podmínky výběrového řízení na funkci tajemníka svazku - 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,…. Výběrové řízení
bude vypsáno do 4.2.2019 ukončení přihlášek 20.2.2019 S nástupem od 4.3.2019.
b) Anketa Sportovec roku 2018: nominace od 4.2.2019 ukončení nominací do 25.2.2019.
Slavnostní vyhlášení proběhne 15.3.2019 od 18 hod v MKS Domažlice. Ing. Libor Picka požádal
členy rady, aby kontaktovali tělovýchovné jednoty a sportovní družstva ve svých městech a obcích a
upozornili je na možnost nominovat své zástupce v této anketě.
c) Destinační management Český les – založení má na starosti pan Vlastimil Hálek – bude kontaktovat
některé starosty měst a obcí, projedná s nimi účast v radě destinačního managementu. Do konce
května bude společnost založena, spouštěny webové stránky.
d) Údržba běžkařských stop v oblasti Čerchov – Capartice – Sádek – mzdové náklady na rolbaře činní
cca 100 tis Kč ročně. Ing. Picka navrhuje, aby rolbaře zaměstnal svazek Domažlicko na dohodu o
provedení práce a po skončení sezóny budou náklady vyúčtovány a přefakturovány obcím, kterých
se zájmová oblast týká (Pec pod Čerchovem, Újezd u Domažlic, Domažlice, Trhanov, Chodov, Díly,
Česká Kubice, Postřekov, Klenčí pod Čerchovem)
e) Plán sociálních služeb - zástupci Centra pro komunitní práci západní Čechy – budou pozváni na
valnou hromadu.
Zapsala: Štogerová
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