
 
Z Á P I S 

z jednání koordinační rady  Mikroregionu Šumava – Západ 
 

Místo: Zasedací místnost OÚ Kvilda  
Datum a čas: 13. 10. 2009, 14:00 – 16:30 hod. 
Přítomni: pp.Vostradovský, Hasenöhrl, Hrazánková, Schubert, Kabát, Šnebergr, Balounová, 
Tachovský   
                         
 Program:          Zahájení 

  Slavnostní otevření hřiště na Kvildě 
                             Tierisch Wild  
                             Finanční záležitosti 
                             Různé 
 
1. Slavnostní otevření hřiště na Kvildě 
 
     V Obci Kvilda bylo slavnostně otevřeno dětské hřiště „U Jelena“, které bylo vybudováno 
v rámci projektu Tierisch Wild – Lokální aktivity. Slavnostního otevření se zúčastnili 
starostové obcí mikroregionu a zástupci bavorského Lead partnera projektu. 
      
2. Tierisch Wild 
 

 Informace Ing. Tachovského o jednání v Riedlhütte: 
• Zaslání fotografií českých obcí na propagaci projektu bavorskému Lead partnerovi 
• Zaslání návrhů na propagaci projektu na české straně  – viz příloha zápisu 

 
 V realizaci projektu TW – Marketing došlo ke změnám požadovaným na koordinační 

radě ze dne 29. 7. 2009 zejména: 
• Zlepšení komunikace mezi partnery 
• Překlady jednání a textů 
• Včasné zasílání pozvánek a podkladů 

 
 Na české straně začala pracovat pracovní skupina TW složená ze starostů všech 
členských obcí a koordinátora MŠZ.   
 

 TW – Marketing: V souladu s článkem 4. 1. 3. - Změny projektu vyžadující schválení 
MV, Pravidel pro české příjemce dotace, požaduje KR MŠZ přesun prostředků, které 
jsou obsaženy ve finančním plánu, mezi partnery.  

 
Druh nákladů Výše přesunutých 

prostředků celkem 
€ 

Náklady za služby 6 000,00
Celkem 6 000,00

 
Odůvodnění: Není zajištěno financování aktivit TW - Marketing na českém území. 
Příjemcem dotace je pouze bavorský Lead Partner. Nelze uhradit náklady spojené se 



základním chodem a administrací projektu a další nezbytné položky českého partnera. 
Vše zůstává na určité dobrovolnosti, kde nelze vymáhat ani plnění ani jeho kvalitu.  

            Pro 8                                              Zdržel se 0                                                      Proti 0 
 

 KR MŠZ prohlašuje, že MŠZ má zajištěné dostatečné finanční prostředky nutné ke 
spolufinancování české části projektu „Tierisch Wild II – Marketing“ v jeho plné výši, 
tj. 6 000,-- € (přepočet na českou měnu v kurzu platném ke dni vyúčtování daný 
Evropskou centrální bankou). 

            Pro 8                                              Zdržel se 0                                                      Proti 0 
 
3. Finanční záležitosti 
 

 Koordinační rada schvaluje zaplacení pojistky za kamerový systém MŠZ. Částka ve 
výši 12 640,-- Kč byla zaplacena dne 17. 9. 2009, po předchozím schválení p. 
Schuberta, Kabáta, Bejvla, Hrazánkové, Kroupy, Šnebergra, Balounové, Hasenöhrla a 
Tachovského, s tím, že úkon bude schválen na příští koordinační radě.  

            Pro  8                                               Zdržel se  0                                                     Proti 0 
 

 Koordinační rada schvaluje zaplacení faktury za správu webových stránek MŠZ 
společnosti ŠumavaNet ve výši 500,-- Kč. Částka byla zaplacena dne 25. 9. 2009, po 
předchozím schválení p. Schuberta, Kabáta, Bejvla, Hrazánkové, Kroupy, Šnebergra, 
Balounové, Hasenöhrla a Tachovského, s tím, že úkon bude schválen na příští 
koordinační radě.  

            Pro  8                                               Zdržel se  0                                                     Proti 0 
 

 Koordinační  rada  schvaluje zaplacení  faktury  společnosti  Invest tel, a. s.,  ve výši 
25 960,-- Kč za opravu kamery na Pancíři. Jednalo se o pojistnou událost, která byla 
likvidována na základě pojistné smlouvy. Částka byla vyplacena dne 5. 10. 2009 po 
předchozím schválení p. Schuberta, Kabáta, Bejvla, Hrazánkové, Kroupy, Šnebergra, 
Balounové, Hasenöhrla a Tachovského s tím, že úkon bude schválen na příští 
koordinační radě. 

            Pro  8                                               Zdržel se  0                                                     Proti 0 
 
 
4. Různé 
 
     Koordinátor svolá na den 5. 11. 2009 Valnou hromadu MŠZ na Modravu. 
 
 
Zapsal: Ing. Tachovský  
 
 
 
Antonín Schubert                                                                                   Ing. Jaroslav Tachovský 


