ZÁPIS
z jednání koordinační rady Mikroregionu Šumava – Západ
Místo: Zasedací místnost OÚ Modrava
Datum a čas: 10. 3. 2009, 9:00 – 12:00 hod.
Přítomni: dle prezenční listiny
Program:

Zahájení
Členská základna
Tierisch Wild – příhraniční spolupráce ČR - Bavorsko
Rozvojová strategie a marketing Šumavy – ROP NUTS II JZ
Finanční záležitosti
Různé

1. Členská základna
Oznámení o ukončení činnosti TJ Tatran Železná Ruda v MŠZ.
Koordinační rada bere na vědomí dopis p. Josefa Růžičky o ukončení činnosti TJ Tatran
v MŠZ. Bude dáno na vědomí VH, která členství oficiálně ukončí.
2. Tierisch Wild
TW III
• KR souhlasí s přistoupením MŠZ k projektu „Tierisch Wild III – Lokální aktivity“,
jako českého partnera projektu v rámci Programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká
republika - Svobodný stát Bavorsko.
• KR souhlasí s navrženými změnami v české části projektu, oproti původní verzi a
schvaluje:
¾
Předložený „Rozpočet projektu realizovaného českým partnerem“, který je
nedílnou součástí tohoto zápisu
Pro 13
Zdržel se 0
Proti 0
¾

Předložené aktivity jednotlivých obcí, které jsou nedílnou součástí tohoto
zápisu
Pro 13
Zdržel se 0
Proti 0
•

KR MŠZ souhlasí s podpisem „Smlouvy o podmínkách realizace projektu v rámci
programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2007 – 2013“ na projekt TW III – Lokální aktivity mezi MŠZ a MMR a pověřuje
koordinátora jejím podpisem.
Pro 13
Zdržel se 0
Proti 0

• KR MŠZ prohlašuje, že MŠZ má zajištěné dostatečné finanční prostředky
k financování projektu „Tierisch Wild III – Lokální projekty“ v plném rozsahu
projektu, tj. 260 302,-- € (přepočet na českou měnu v kurzu platném ke dni vyúčtování
daný Evropskou centrální bankou).
Pro 13
Zdržel se 0
Proti 0

• KR MŠZ pověřuje koordinátora podpisem smlouvy, mezi Mikroregionem Šumava –
západ a jednotlivými obcemi účastnícími se projektu TW III – Lokální aktivity, o
zpětném převodu vyplacených dotací z účtu obce na účet mikroregionu, v případě
porušení dotačních podmínek obcí a krácení, či odebrání dotací.
Pro 13
Zdržel se 0
Proti 0
• KR schvaluje Ing. Tachovského U Čedíku 777, 339 01 Klatovy IV, IČO 16717716
jako administrátora projetu.
Pro 12
Zdržel se 0
Proti 0
• KR pověřuje předsedu MŠZ p. Schuberta podpisem smlouvy na poradenskou činnost a
konzultační služby mezi MŠZ a Ing. Jaroslavem Tachovským, U Čedíku 777, 339 01
Klatovy IV, IČO 16717716.
Pro 13
Zdržel se 0
Proti 0
• KR MŠZ souhlasí se smlouvou o pronájmu a provozování Dětského hřiště U Jelena
Obcí Kvilda Mikroregionu Šumava – západ na dobu určitou, a to do 31. 12. 2016.
Celková cena pronájmu je 1,-- Kč. MŠZ pověřuje koordinátora MŠZ Ing.
Tachovského jejím podpisem.
Pro 13
Zdržel se 0
Proti 0
TW
KR požaduje konání zasedání česko – bavorského řídícího výboru TW 1 x za čtvrtletí. Na
zasedání bude přítomen vždy tlumočník a bude vyhotoven zápis v němčině a češtině. Na
jednání bude zasílána vždy pozvánka v češtině s programem. KR pověřuje koordinátora
jednáním o tomto požadavku s bavorskou stranou.
Pro 13
Zdržel se 0
Proti 0
KR pověřuje Ing. Tachovského, p. Hasenöhrla a pí. Schmatzovou zastupováním MŠZ
v řídícím výboru TW.
Pro 13
Zdržel se 0
Proti 0
TW II
KR schvaluje účast zástupců MŠZ na všech čtyřech aktivitách projednávaných na
workshopech TW II (tvorba internetových stránek, prezentace TW vně území MŠZ,
prezentace TW a dopady TW do území MŠZ, dopady TW na podnikatelskou sféru
v obcích). Za MŠZ se WS budou účastnit p. Hasenöhrl a pí. Schmatzová. Závěry WS
budou sepsány v němčině a v češtině. Na jednání bude vždy zasílána pozvánka s názvem
WS a okruhem projednávaných aktivit. KR pověřuje koordinátora jednáním o tomto
požadavku s bavorskou stranou.
Pro 13
Zdržel se 0
Proti 0
3. Rozvojová strategie a marketing Šumavy
KR stanovuje následné priority podání žádosti na „Rozvojovou strategii a marketing
Šumavy“:

• Žádost bude podána v příštím kole na ROP NUTS II Jihozápad, které bude vypsáno
pravděpodobně v III. 2009. Budou provedeny pouze dílčí změny v rozpočtu plynoucí
se změn v požadavcích obcí. Celkový rozpočet projektu bude navýšen o inflaci.
Nebude-li přijata pak:
• Podání žádosti na dotační titul v rámci programu „Přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR –
Svobodný stát Bavorsko“.
Pro 13
Zdržel se 0
Proti 0
4. Finanční záležitosti
•

MŠZ podal žádost na KÚ PK o finanční dotaci z Programu stabilizace a obnovy
venkova ve výši 50 000,-- Kč. Tato částka je určena na částečné krytí nákladů na
činnost pečovatele mikroregionu pro rok 2009. Celkové náklady na činnost pečovatele
činí 100 000,-- Kč/rok 2009. Vyplacení dotace je vázáno na vyplacení prostředků
z vlastních zdrojů MŠZ ve výši 50%, z celkové částky, tj, 50 000,-- Kč. Koordinační
rada souhlasí, v případě vyhovění žádosti, s vyplacením odměny pečovateli MŠZ ve
výši 100 000,-- Kč/rok 2009. Koordinační rada souhlasí s tím, aby činnost pečovatele
vykonával Ing.Tachovský. V případě vyhovění žádosti a přidělení dotace z PSOV
bude sepsána mandátní smlouva, dle dotačních pravidel. Smlouvu za MŠZ podepíše
předseda MŠZ a člen koordinační rady p. Schubert.
Pro 13
Zdržel se 0
Proti 0

5. Různé
• Koordinační rada ukládá koordinátorovi a předsedovi mikroregionu písemně oslovit
Krajské úřady Plzeňského a Jihočeského kraje ve věci umístění dopravní značky
„Zimní výbava“ ( č. C 15a )
Splněno. Dopisy odeslány dne 24. 2. 2009.
Vzhledem k tomu, že žádosti nebylo vyhověno, pověřuje KR MŠZ koordinátora a
předsedu MŠZ svoláním jednání, na které budou pozváni zástupci obou krajů
Plzeňského a Jihočeského), pověřených úřadů třetího stupně (Klatovy, Sušice,
Vimperk) a starostové obcí mikroregionu.
Odpovídá: Tachovský, Schubert
Termín 31. 5. 2009
Pro 13
Zdržel se 0
Proti 0
• Termín příští VH - 20. 4. 2009 10:00 hod.

Zapsal: Ing. Tachovský

Antonín Schubert

Ing. Jaroslav Tachovský

