Zápis z jednání rady svazku
dne 23. 6. 2020 v Luženičkách
Účast: - viz prezenční listina – počet přítomných 11
Údaje o hlasování: přítomno / souhlasí / nesouhlasí / zdržel se hlasování

Program jednání:
1) Zahájení, kontrola usnesení jednání rady
2) Žádost diecézní charity Plzeň o příspěvek
3) Žádost Marie Špačkové o příspěvek
4) Žádost Zdeňka Procházky o příspěvek
5) Image prospekt – dotisk, aktualizace, anglická příp. německá verze
6) Příprava valné hromady
7) Ostatní záležitosti
Ad 1) Ing. Picka přivítal přítomné členy rady a revizní komise, zahájil jednání a konstatoval, že
usnesení z minulé rady svazku je průběžně plněno.
Dále pan Ing. Picka v krátkosti seznámil přítomné s jednotlivými body programu:
Ad 2) Žádost diecézní charity Plzeň o příspěvek
Pan Ing. Picka navrhuje příspěvek ve stejné výši jako v roce 2019, tedy 80.000,- Kč.
Návrh usnesení: Rada Svazku Domažlicko schvaluje poskytnutí příspěvku diecézní charitě Plzeň ve výši
80.000,- Kč
Hlasování: 11/11/0/0 – usnesení bylo přijato
Ad 3) Žádost Marie Špačkové o příspěvek
Pan Ing. Picka navrhuje příspěvek ve výši 15.000,- Kč, přestože vzorový výtisk ani pracovní verzi knihy paní
Špačková neposkytla. Za finanční příspěvek Svazek Domažlicko požaduje autorské výtisky (počet kusů bude
specifikován ve smlouvě). Paní Štogerová zjistí, zda je možné příspěvek poskytnout na základě darovací
smlouvy, či zda je nutné uzavřít smlouvu veřejnoprávní.
Návrh usnesení: Rada Svazku Domažlicko schvaluje poskytnutí příspěvku paní Marii Špačkové ve výši
15.000,- Kč
Hlasování: 11/11/0/0 – usnesení bylo přijato
Ad 4) Žádost Zdeňka Procházky o příspěvek
Pan Ing. Picka navrhuje příspěvek ve výši 15.000,- Kč. Pan Procházka předložil sborník fotografií, které
budou v knize použity a sdělil formát, rozsah a plánovanou podobu publikace. Za poskytnutý příspěvek
Svazek Domažlicko požaduje autorské výtisky (počet kusů bude specifikován ve smlouvě). V knize bude
zmínka o projektu Svazku Domažlicko (přeshraniční projekt č. 178). Paní Štogerová zjistí, zda je možné
příspěvek poskytnout na základě darovací smlouvy, či zda je nutné uzavřít smlouvu veřejnoprávní.

Návrh usnesení: Rada Svazku Domažlicko schvaluje poskytnutí příspěvku panu Zdeňku Procházkovi ve výši
15.000,- Kč
Hlasování: 11/11/0/0 – usnesení bylo přijato
Ad 5) Image prospekt – dotisk, aktualizace, anglická příp. německá verze
Záměr bude součástí žádosti o dotaci z Dispozičního fondu – dotace by činila 50 % způsobilých výdajů. O
zbývající část nákladů se podělí 1/2 Svazek Domažlicko a 1/2 jednotlivá turistická informační centra resp.
obce, které si prospekty objednaly.
Návrh usnesení: Rada Svazku Domažlicko bere na vědomí informaci o aktuálním stavu dotisku a aktualizace
image prospektů.
Hlasování: 11/11/0/0 – usnesení bylo přijato
Ad 6) Příprava valné hromady
Pan Ing. Picka navrhne doplnit program valné hromady o tyto body:
- Plnění usnesení minulé valné hromady
- Zpráva o činnosti rady
Pan Ing. Picka stručně okomentoval jednotlivé body programu valné hromady.
- DPH odvedené u projektu 106 nelze zpětně nárokovat (viz zpráva revizní komise)
- k přeshraničním projektům provede krátkou prezentaci s projekcí paní Langpaulová
- u přeshraničních projektů je třeba provést v jejich závěru dostatečnou medializaci
- u projektu č. 178 (Starý Herštejn) dojde k vyrovnání interní finanční výpomoci odhadem v srpnu/září
2020 (díky očekávané proplacené dotaci), rada Svazku proto doporučí valné hromadě interní finanční
výpomoc podpořit
- ze zaměření činnosti je možné vyřadit bod k projektu „Vítejte v Českém a bavorském lese“ – již není
aktuální
- v souvislosti s destinačním managementem je třeba požádat o dotaci Krajský úřad Plzeňského kraje
(paní Svobodová, 500 tis. Kč)
- ohledně spolupráce s mikroregionem Radbuza je třeba se přihlásit do příslušné komise (info poskytnou
zástupci města Holýšov po příštím jednání mikroregionu Radbuza
- aktualizací strategie rozvoje Svazku navrhuje předseda p. Ing. Picka pověřit Místní akční skupinu
Český les, neboť předložila výhodnější cenovou nabídku (100 tis. Kč) než Regionální rozvojová
agentura Šumava (120 tis. Kč), rada tohoto zpracovatele doporučí valné hromadě
- aktualizace strategie rozvoje Svazku bude navíc jedním z opatření plánovaného projektu, na jehož
financování je možné požádat o dotaci do Dispozičního fondu 2014-2020. Je však třeba zajistit
prohlášení (od FÚ, auditora, daňového poradce, příp. od zhotovitele (?)), že se nejedná o investici
- doporučí prostřednictvím valné hromady obcím účast na záměru společných mapových tabulí
- na opravu CT3 v úseku Babylon by měl přispět Krajský úřad Plzeňského kraje, zbývající část nákladů
uhradí Svazek resp. bude ještě projednáno s obcí Babylon
- za účelem převodu CT3 na jednotlivé obce byla provedena kontrola stávajících podkladů – bude třeba
doplnit stávající geometrické plány, v rámci podkladů pro převod budou připraveny i majetkové podíly
převáděných částí cyklostezky pro jednotlivé obce
- inventář svazku – majetkové položky, které bude možné převést na obce, se převedou, za údržbu
majetku následně budou odpovědné jednotlivé obce – připraví paní Štogerová
Paní Langpaulová k tomuto bodu připojuje návrh pana Zdeňka Procházky na pořízení střešní krytiny
pro altán na Křížové Huti, neboť nekryté dřevěné střeše jinak hrozí postupné zničení povětrnostními
vlivy (je součástí majetku Svazku Domažlicko – převeden z Chodské ligy) – je třeba upřesnit, jaké
obce Svazku případně realizaci zafinancují.
- Obce budou vyzvány k zaslání fotografií svých obcí či okolí – bude použito ve fotogalerii nových
webových stránek příp. na titulku (měnící se fotografie)

Návrh usnesení: Rada Svazku Domažlicko bere na vědomí informace k jednotlivým bodům programu valné
hromady
Hlasování: 11/11/0/0 – usnesení bylo přijato
Ad 7) Ostatní záležitosti
Zuzana Langpaulová přečetla přijatá usnesení (v příloze).
Hlasování: 11/11/0/0
Ing. Picka poděkoval za účast a ukončil jednání.

Zapsala: Langpaulová
Pařezov dne 29. 6. 2020

v. z. Jiří Císař
místopředseda svazku

Ing. Libor Picka
předseda svazku

USNESENÍ
z jednání rady svazku dne 23. 6. 2020

Rada Svazku obcí Domažlicko po projednání:
1)
-

schvaluje
poskytnutí příspěvku diecézní charitě Plzeň ve výši 80.000,- Kč
poskytnutí příspěvku paní Marii Špačkové ve výši 15.000,- Kč
poskytnutí příspěvku panu Zdeňku Procházkovi ve výši 15.000,- Kč

2) bere na vědomí
- informaci o aktuálním stavu dotisku a aktualizace image prospektů
- informace k jednotlivým bodům programu valné hromady

Hlasování: 11/11/0/0

V Pařezově dne 29. 6. 2020
Zapsala: Langpaulová

v. z. Jiří Císař
místopředseda svazku

Ing. Libor Picka
předseda svazku

