
 
Z Á P I S 

z jednání koordinační rady  Mikroregionu Šumava – Západ 
 

Místo: Zasedací místnost OÚ Modrava  
Datum a čas: 12. 2. 2009, 10:00 – 12:00 hod. 
Přítomni: dle prezenční listiny  
                         
 Program:          Zahájení 
                             Členská základna  
                             Tierisch Wild – přeshraniční spolupráce ČR - Bavorsko 
                             Rozvojová strategie a marketing Šumavy – ROP NUTS II JZ 
                             Členství v NSZM   
                             Finanční záležitosti 
                             Různé 

 
1. Členská základna  
 
     Žádost o přijetí do MŠZ společnosti Sdružení Prášily – Živoucí odkaz předků, o s. 
 
    Z minulé koordinační rady: Starosta obce Prášily p. Kabát projedná s paní Jůdlovou 
(statutární zástupkyní žadatele) žádost o vstup do MŠZ a na příští koordinační radě podá 
návrh Obce Prášily. Koordinační rada zaujme stanovisko, které doporučí VH ke schválení.   
 
     Vyjádření starosty Obce Prášily p. Kabáta – společnost neprojevila po celou dobu zájem o 
další jednání. Její činnost v obci je spíše okrajová. Obec Prášily nedoporučuje přijetí do MŠZ. 
 
     KR MŠZ nedoporučuje VH MŠZ přijetí společnosti Sdružení Prášily – Živoucí odkaz 
předků, o s. do MŠZ 
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2. Tierisch Wild 
  
     Informace Ing. Tachovského o dosavadním průběhu: 
 

• Jedná se o tři samostatné projekty. První projekt „TW I - Předprojektová 
příprava“ byl ukončen k 31. 12. 2008. Pro českou stranu z něj neplynou žádné 
závazky.  Projekt „TW II Marketing“ a projekt „TW III – Aktivity obcí“ 
probíhají v termínu 1. 1. 2009 až 31. 12. 2011. 

 
• Projekt „TW II - Marketing“ lze akceptovat v tom rozsahu v jakém byl podán a 

plnit z něj vyplývající povinnosti české strany v následujícím rozsahu:  
 Spolupráce obou stran při přípravě projektu a jeho realizaci (společné 
 WS,  porady apod.)  
 Vklad 500,-- €/obec 
 Administrace pouze bavorskou stranou, monitoring a případné sankce  

          pouze v Bavorsku  
 



• Projekt „Aktivity obcí“. Vzhledem k tomu, že kromě povinností plněných 
v projektu „Marketing“ přechází na českou stranu i povinnost administrace a 
následný monitoring českých aktivit, lze projekt akceptovat pouze při splnění 
následujících podmínek: 

 Český partner projektu může být pouze jeden a jedná se tedy o aktivity 
osmi obcí zahrnutých do jednoho partnerství (vyplývá z českých 
 pravidel dotace). Porušení dotačních pravidel u jedné obce nemá ale 
dopad na obce ostatní – krácení, či odebrání dotací. Nutno ale ošetřit 
smlouvami mezi jednotlivými obcemi a MŠZ. Smlouvy nutno schválit 
ZO jednotlivých obcí.   

 Veškerou administraci i čerpání dotací a jejich přerozdělení do obcí 
zajišťuje mikroregion. Nutno ošetřit smlouvami případné vrácení 
krácených dotací z obcí zpět mikroregionu. Smlouvy nutno schválit ZO 
jednotlivých obcí. 

 Financování projektu MŠZ nutno zajistit úvěrem nebo předem 
vybranými podíly obcí na účet MŠZ. Po zaplacení faktur dodavatelům 
mikroregionem a jejich proplacení Lead Partnerem budou peníze 
převedeny zpět na obce ve výši dotace.  

 Nutno uzavřít nájemní smlouvu na pronájem a provozování  „Dětského 
hřiště Kvilda“ na dobu udržitelnosti projektu ( do 31. 12. 2016). MŠZ je 
partnerem projektu (českým příjemcem dotace) a musí mít 
k nemovitosti a jejímu provozování práva. 

 Nutno zajistit finanční prostředky na českou administraci  
 

•   Návrhy řešení 
 Přistoupit na podmínky v předchozím bodě a v projektu pokračovat 

v plném rozsahu  
 V projektu pokračovat pouze v omezeném rozsahu (v případě, že 

některé obce projekt schválí a některé ne) 
 Zcela odstoupit od projektu „Aktivity obcí“ 

 
•   Jakékoli řešení nutno projednat na CRR v Písku a dle rozsahu změn požádat o 

změnu CRR nebo monitorovací výbor. 
 

• V případě schválení další účasti české strany v projektu 
 Změna komunikace s bavorskou stranou   

 U všech jednání tlumočník 
 Ze všech jednání zápisy v němčině a češtině 
 Včasné informace o všech aktivitách týkajících se především 

technické a administrativní části projektu 
 
     KR  souhlasí s navrženým alternativním řešením projektu „TW – Aktivity obcí“ s tím, že 
z projektu odstoupí Obec Modrava a nahradí ji Obec Horská Kvilda. Z finančního požadavku 
Obce Modrava bude odečtena částka rovnající se  4 % z celkového objemu financí projektu a 
bude převedena na administraci projektu. Zbytek finančního objemu bude použit na aktivity 
Obce Horská Kvilda. Tato verze bude projednána na CRR v Písku.                                      
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3. Rozvojová strategie a marketing Šumavy 
  
     Informace Ing. Tachovského – 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. 
 
 
4. Členství v NSZM 
 
     Informace In. Tachovský a p. Schubert o dění v NSZM 
 
     KR schvaluje vystoupení MŠZ z NSZM 
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5. Finanční záležitosti  
 

• Koordinační rada schvaluje vyplacení cestovních náhrad v zákonné ve výši 
pí. L. Schmatzové za odvoz materiálu a účast na Veletrhu CR Holiday World 
v Praze ve dnech 5. 2. – 8. 2. 2009. Částka bude přeúčtována mezi obce 
zúčastněné na veletrhu.  
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• Koordinační rada schvaluje zaplacení ubytování pro pí. Schmatzovou ve výši 
2 888,-- Kč na Veletrhu CR Holiday World v Praze ve dnech 5. 2. – 8. 2. 
2009. Částka byla zaplacena dne 29. 1. 2009 po předchozím schválení p. 
Schuberta, Kabáta, Vostradovského, Šnebergra, Balounové, Pěčové, 
Hasenöhrla a Tachovského, s tím, že úkon bude schválen na příští 
koordinační radě. Částka bude přeúčtována mezi obce zúčastněné na veletrhu. 
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• Koordinační rada schvaluje vyplacení cestovních náhrad Ing. Tachovskému 
ve výši 2 416,-- Kč za odvoz materiálu a účast na Veletrhu CR Holiday 
World v Praze dne 5. 2. 2009 a jednání ve Zwieselu dne 11. 2. 2009. Částka 
za cestovní náhrady za účast na Veletrhu CR Holiday World ve výši 1731,-- 
Kč bude přeúčtována mezi obce zúčastněné na veletrhu. 
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• Koordinační rada schvaluje zaplacení faktury zaslané pořadatelem za účast na 
Veletrhu Holiday World do max. výše 15 000,-- Kč. Částka bude přeúčtována 
mezi obce zúčastněné na veletrhu. 

 
 
 
 
 



6. Různé 
• KR MŠZ složená ze starostů obcí požaduje při eventuální reorganizaci 

zachování FÚ v Sušici.  
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•   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 )  na  následujících příjezdových 
komunikacích:  
o ve směru od Nýrska před Nýrskou přehradou 
o ve směru od  Klatov na Javorné 
o ve směru od Sušice v Rejštejně a v Hartmanicích 
o ve směru od Vimperka  u Sloupu 
o ve směru od Zadova v Novém Dvoře 
o ve směru od Strážného na odbočce v Horní Votavovi ve směru do  

Borových Lad 
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Zapsal: Ing. Tachovský  
 
 
Antonín Schubert                                                                                   Ing. Jaroslav Tachovský 


