
Z Á P I S 
z jednání Valné Hromady Mikroregionu Šumava – Západ 

 
Místo: zasedací místnost OÚ Modrava  
Datum a čas: 10. 11. 2008  9,00 – 12,00 hod. 
Přítomni: dle prezenční listiny 
 
Program:    

- Zahájení 
- Volba komise pro usnesení, ověřovatele zápisu a jmenování 

zapisovatele  
- Členská základna 
- Zpráva o činnosti Mikroregionu 
- Zpráva o hospodaření Mikroregionu 
- Revizní zpráva  
- Pozemkové úpravy 
- Marketingová značka Šumava Partner 
- Členství a spolupráce s NSZM 
- Dotační tituly - Projekt „Marketingová strategie a propagace Šumavy“, 

Projekt „Tierisch Wild, Revolvingový fond MŽP 
- Smlouvy s partnery Mikroregionu – Svaz obcí v NP Šumava 
- Informace o práci MAS LAG Centrální Šumava, o. s.  
- Různé  
- Diskuse 
- Usnesení  
- Závěr    
   

        Hlasování o navrženém programu VH 
         Pro 12                                         zdržel se 0                                  proti 0 
 
Volba komise pro usnesení, ověřovatele zápisu a jmenování zapisovatel e 
    
Komise pro usnesení ve složení: Ing. Hrazánková, Bejvl, p. Soukup 
Pro 12                                         zdržel se 0                                  proti 0 
 
Ověřovatel zápisu: p. Schubert 
Pro 12                                         zdržel se 0                                  proti 0 
 
Zapisovatelem byl jmenován p. Ševčík  
 
Členská základna 
      
    Dne 18. 5. 2008 požádal o členství v MŠZ právnický subjekt Prášily – živoucí odkaz 
předků, o. s.  
     VH rozhodla o pozvání zástupce žadatele na jednání koordinační rady mikroregionu 
k představení sdružení a jeho představy práce v MŠZ. Koordinační rada předloží na příští VH 
MŠZ návrh k přijetí či nepřijetí žadatele.  
Odpovídá: pozvání žadatele – koordinátor                                Termín:příští koordinační rada   
Pro 12                                         zdržel se 0                                  proti 0 



 
Zpráva o činnosti Mikroregionu  
       

Tato zpráva zahrnuje období od 10. 3. 2008 do dnešní VH.  
 
Úkoly a jejich plnění:      
    

1. Dotační tituly 
Na minulé VH MŠZ bylo schváleno podání žádostí na tři projekty podporované 
národními, či evropskými dotačními programy 
- Marketingová strategie a propagace Šumavy – ROP NUTS II Jihozápad 
- Tierisch Wild – OP Přeshraniční spolupráce, Cíl3 ČR - Bavorsko  
- Revolvingový fond MŽP 
Úkol byl splněn, žádosti byly podány. Podrobnější informace v samostatném bodě 
„Dotační tituly“ 
              

2. Řešení autobusové dopravy, a to: 
- zimní provoz ekobusů na Šumavě 
- vytvoření dopravních os Železná Ruda – Kvilda a Železná Ruda – Sušice 
- zavedení společné česko – bavorské jízdenky 

Bude řešeno v rámci rozvojové strategie Mikroregionu. Jedná se o průběžný úkol. 
Odpovídají koordinátor a starostové obcí. 

        
 Přes neúspěšná jednání s PK bude MŠZ bude nadále hledat cesty ke zlepšení 
dopravní obslužnosti regionu, neboť se nejedná jen záležitost cestovního ruchu, ale o 
základní dopravní obslužnost. Zajištění tohoto segmentu dopravy náleží kraji. Takto 
budou vedena další jednání a nadále bude probíhat dialog mezi krajem a MŠZ. 

     Úkol trvá  
            Odpovídá: koordinátor a starostové obcí                                              Termín: průběžně 

 
3. Smlouvy s partnery MŠZ 

Minulá VH pověřila koordinátora MŠZ podpisem následujících smluv:  
- smlouva o spolupráci s CpKP České Budějovice 
- smlouvu o partnerství s Mikroregionem Horní Vltava - Boubínsko  
- smlouva o partnerství se Správou NP a CHKOŠ – 2x 
- smlouvu o bezplatném poskytnutí marketingové značky Šumava Partner Obcí 

Modrava Mikroregionu 
- mandátní smlouva na vypracování podání a administraci žádosti 

s Mikroregionem Horní Vltava – Boubínsko – žádost na Marketingovou 
strategii a propagaci Šumavy. MŠZ jako mandant, Mikroregion Horní Vltava – 
Boubínsko jako mandatář. 

Smlouvy jsou podepsány, úkol je splněn. 
 

4. Komunitní plánování 
Na minulé VH bylo v rámci komunitního plánování a  MA21 rozhodnuto o 

konání veřejných projednání na téma udržitelný rozvoj obce, respektivě MŠZ, tzv. 
„kulatých stolů“. Tato projednání měla proběhnout v posledním čtvrtletí 2008. 
Vzhledem k tomu, že starosta žádné obce zatím neprojevil zájem, byla tato akce 
přeložena na 1. čtvrtletí r. 2009. Další související informace k tomuto bodu budou 
poskytnuty v bodě „Dotační tituly“. 



 
Úkol trvá  

      Odpovídá: Ing.Tachovský a starostové obcí                                Termín: do 31. 3. 2009 
 

5. Průběžně se konají koordinační rady a porady koordinátora a předsedy MŠZ. 
 
          Hlasování o přijetí zprávy o činnosti Mikroregionu:   
          Pro 12                                         zdržel se 0                                  proti 0 
 
Zpráva o hospodaření Mikroregionu 

- V současné době má Mikroregion jeden běžný účet – základní ve výši 209 198,-- Kč  
(stav k 31. 10. 2008 ). Nedílnou přílohou zápisu je „Aktuální stav účtů“ zaslaný ČS, a. 
s. dne 1. 11. 2008. 

- S prostředky Mikroregionu je nakládáno v rámci zákona. 
 
Hlasování o přijetí zprávy o hospodaření Mikroregionu:  
Pro 12                                       zdržel se 0                                     proti 0 

 
Zpráva revizní komise  

V činnosti Mikroregionu nebylo shledáno nic, co by odporovalo zákonům či Stanovám        
Mikroregionu.  

Zpráva se dává pouze na vědomí, nehlasuje se o ní. 
 
Pozemkové úpravy 
Ing. Jiří Papež 

– Seznámení s pozemkovými úpravami – účel, zásady, cíle 
 
Ing. Weber 

– Průběh, realizace a dopad pozemkových úprav;  proces a mechanismus;  
– Zajištěny prostředky EU a ČR na pozemkové úpravy a zajištění staveb v jejich rámci 
– Informace o situaci v okresu KT  

 
Obce budou projednávat samostatně s PÚ KT a PÚ PT 
 
 VH bere na vědomí 
 
Marketingová značka Šumava Partner 
 
p. Schubert 

– Marketingová značka, ve vlastnictví Obce Modrava, na základě smlouvy bezplatně 
zapůjčena MŠZ 

– Značka zaregistrována – Úřad pro hospodářskou soutěž 
– Značka pro všechny aktivity udržitelného rozvoje 
– Založení správní rady 
– Vytvoření odkazu na www stránkách MŠZ 

   
VH bere na vědomí složení Správní rady Marketingové značky Šumava Partner ve 

složení: p. Schubert, Ing. Moravec, Ing. Hrazánková, JUDr. Novotný, Ing. Tachovský 
 



 
Členství a spolupráce s NSZM 
 

Od VH konané dne 18. 12. 2006 je MŠZ členem NSZM, která je garantem 
implementace MA 21 v regionu. Garantem samotné MA 21 je MŽP, které je též 
poskytovatelem dotace Revolvingový fond MŽP. Revolvingový fond slouží k implementaci 
MA 21 v regionu. Žádost MŠZ o tento fond v minulém kole podpořena nebyla. Na území 
MŠZ byla však podpořena žádost společnosti ECHOS, o. s., která je v regionu zcela neznámá. 
Není ani známo, že by jakýmkoli způsobem zaváděla MA 21 do praxe v daném území.  

 
 Ing. Tachovský a p. Schubert zjistí na MŽP důvod stávající alokace Revolvingového 

fondu na území MŠZ a dále názor kanceláře NSZM (Ing. Švece). Na příští VH podají zprávu. 
Na jednání VH bude též přizván zástupce NSZM.  

 
 Na základě zjištěných skutečností a úspěšnosti žádosti o dotace z Revolvingového 

fondu MŽP v příštím kole bude zváženo další setrvání MŠZ v NSZM. 
 
Odpovídá: Ing. Tachovský, p. Schubert                                                      Termín: do příští VH 
Pro 12                                         zdržel se 0                                  proti 0 
  
Dotační tituly 
 

1. Revolvingový fond MŽP 
 
MŠZ podal ve spolupráci s CpKP v Českých Budějovicích žádost na dotační titul 

MŽP Revolvingový fond MŽP. Termín podání žádosti byl v dubnu 2008. Dotace je 
určena pro naplňování Agendy 21 na území žadatele. Žádost MŠZ podpořena nebyla. 

 
Žádost o dotaci bude znovu podána v dalším kole výzvy v I. 2009 za stejných 

podmínek jako v kole minulém. 
Odpovídá: Tachovský                                                                       Termín: I. 2009 

          Pro 12                                         zdržel se 0                                  proti 0 
 

2. Tierisch Wild 
 

Projekt byl úspěšně podán jak na české, tak i na bavorské straně. V současné 
době je schválena I. etapa. Probíhají pravidelné koordinační schůzky mezi českou a 
bavorskou stranou (česká strana – Tachovský, Hasenöhrl, Schmatzová). Průběžné 
informování starostů. 

  
3. Marketingová strategie a propagace Šumavy 

 
Žádost  o  spolufinancování  projekt  byla  podána  ve  2.  a  3.  kole  výzvy  ROP NUTS  II 

Jihozápad  oblast  podpory  3.3  Rozvoj  služeb  cestovního  ruchu,  marketingu  a  produktů 
cestovního ruchu v březnu a červenci 2008. Nebyl podpořen.  

 
Žádost  o  dotaci    bude  znovu  podána  v dalším  kole  výzvy  ve  III.  2009  za  stejných 

podmínek jako v minulých výzvách.  
Odpovídá: Tachovský                                                                    Termín: III. 2009 



          Pro 12                                         zdržel se 0                                  proti 0 
 
Smlouvy s partnery Mikroregionu  
 
  Vzhledem k tomu, že na území Šumavy existují dva subjekty, které mají společný cíl, 
tj. udržitelný rozvoj regionu, je žádoucí jejich spolupráce. Těmito subjekty jsou MŠZ a Svaz 
obcí v NPŠ. Zatímco MŠZ je subjektem, který se zabývá rozvojovými aktivitami a sdružuje 
jak obce tak soukromý sektor, Svaz obcí v NPŠ je organizací spíše politickou sdružující 
pouze obce. Převážná většina členů je zastoupena v obou organizacích, takže již existuje 
určité propojení. Smlouva bude tuto spolupráci institucionalizovat a vyjádří ji navedek. 
  

VH MŠZ schvaluje smlouvu o spolupráci mezi MŠZ a Svazem obcí v NPŠ. 
Odpovídá: Tachovský                                                                       Termín: 31. 12.2008 

          Pro 12                                         zdržel se 0                                  proti 0 
 
Informace o práci MAS LAG Centrální Šumava, o. s.  
 
 MAS LAG Centrální, o. s. Šumava podala v listopadu 2007 žádost na získání finančních 
prostředků z fondu PRV osa IV Leader. V tomto kole žádostí byla MAS zařazena pouze mezi 
náhradníky, a tedy neuspěla. Proto, na základě usnesení VH MAS ze dne 12. 5. 2008, byl 
pověřen Ing. Jaroslav Tachovský opětovným podáním žádosti na kolo vypsané v říjnu 2008. 
Žádost byla podána. V současné době je očekáváno její vyhodnocení.  
 
 Kromě úsilí o získání dotace, a tím vypracování SPL, MAS jinou činnost nevyvíjí, 
neboť bez finančních prostředků lze naplnit skutečně jen nejzákladnější činnosti (konání VH 
apod.).  
 
 O další činnosti MAS LAG Centrální Šumava, o. s. rozhodne její VH na základě 
úspěšnosti či neúspěšnosti podané žádosti. 
 
Různé 
 

– Žádost vydavatele časopisu „Magazín ze Šumavy“ p. Suchého o podporu na zachování 
tohoto periodika. MŠZ by podalo žádost na financování z fondů EU a  dofinancovalo 
spoluúčast ve výši 7,5%.. 

 
VH MŠZ zamítá účast Mikroregionu Šumava - západ na projektu Magazín ze 

Šumavy. Důvodem je zejména skutečnost, že mikroregionu nejsou schvalovány 
projekty mnohem větší důležitosti, než jakou má tiskové periodikum. Dalším důvodem 
je kofinance ve výši 7,5% z celkové částky. 
Pro 12                                         zdržel se 0                                  proti 0 
 

– Nabídka p. Schuberta na odstoupení z funkce předsedy MŠZ. Bude projednáno na 
koordinační radě. Na příští VH bude předloženo stanovisko koordinační rady a konečné 
stanovisko p. Schuberta. 
 

– Do konce roku 2008 bude svolána koordinační rada MŠZ 
  Odpovídá: Tachovský                                                                       Termín: I. 2009 
  Pro 12                                         zdržel se 0                                  proti 0 



 
Diskuse 

Proběhla přímo při projednávání jednotlivých bodů 
 
Usnesení 
 Viz. Přiložený zápis Usnesení VH MŠZ ze dne 10. 11. 2008. 

 
Závěr 

 


