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

 
Místo: zasedací místnost OÚ Modrava  
Datum a čas: 5. 11. 2009  10,00 – 12,00 hod. 
Přítomni: dle prezenční listiny 
 
Program:  

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

zapisovatele  
- Zpráva o činnosti Mikroregionu 
- Zpráva o hospodaření Mikroregionu 
- Revizní zpráva  
- Dotační tituly - projekt „Marketingová strategie a propagace Šumavy“ 

a  projekt „Tierisch Wild“ 
- Závěry z konference „Šumava na křižovatce“  
- Různé  
- Diskuse 
- Usnesení  
- Závěr    
 

        Hlasování o navrženém programu VH 
         Pro 13                                         zdržel se 0                                  proti 0 
 
Volba komise pro usnesení, ověřovatele zápisu a jmenování zapisovatel e 
    
Komise pro usnesení ve složení: Ing. Hrazánková, p. Horst Hasenöhrl, p. Vostradovský 
         Pro 13                                         zdržel se 0                                  proti 0 
 
Ověřovatel zápisu: p. Schubert 
         Pro 13                                         zdržel se 0                                  proti 0 
 
Zapisovatelem byl jmenován p. Ševčík  
 
Zpráva o činnosti Mikroregionu  
       

Tato zpráva zahrnuje období od 27. 4. 2009 do dnešní VH.  
 
Úkoly a jejich plnění:      
    

1. Dotační tituly 
 

 Marketingová strategie a propagace Šumavy – ROP NUTS II Jihozápad 
 Tierisch Wild – OP Přeshraniční spolupráce, Cíl3 ČR - Bavorsko  

Úkol je průběžně plněn. Podrobnější informace v samostatném bodě „Dotační tituly“ 
 
 
              



2. Řešení dopravní situace na území MŠZ: 
        

 Řešení dopravní obslužnosti 
 Umístění dopravní značky „Zimní výbava“ na příjezdových komunikacích do MŠZ 

 
Na základě rozhodnutí koordinační rady ze dne 10. 3. 2009 bylo svoláno jednání mezi 
zástupci obou krajů (Plzeňského a Jihočeského), pověřených úřadů třetího stupně 
(Klatovy, Sušice, Vimperk) a starostů obcí MŠZ. Koordinátor MŠZ svolal toto jednání 
na 28. 5. 2009. Na jednání byli pozváni i zástupci Správy NP a CHKOŠ, kteří se 
nedostavili. 

      Závěry jednání: viz přiložený zápis. 
      Na základě závěru jednání – bod Údržba silnic, připravil MŠZ jednání s ředitelem 

Správy NP a s vedoucím CHKOŠ, kteří se však na jednání opětovně nedostavili. 
 

 Na jednání Regionální sekce NP dne 20. 11. 2009 bude vznesen dotaz, proč se jednání a 
akcí  MŠZ neúčastní zástupci Správy NP a CHKOŠ, přesto, že jsou na tato jednání pravidelně 
zváni. Pokud Správa NP a CHKOŠ nebude nadále s MŠZ komunikovat, bude vyvoláno 
jednání s MŽP. 
          Za projednání v Regionální sekci NP odpovídá Ing. Hrazánková dne 20. 11. 2009 
          Pro 13                                         zdržel se 0                                  proti 0 
 

MŠZ znovu vyvolá jednání se Správou NP a CHKOŠ o údržbě silnic na území NP a 
CHKOŠ. 
            Odpovídá: Ing. Tachovský                                                         Termín: do 30. 11. 2009            

Pro 13                                         zdržel se 0                                  proti 0  
  

 
3. Smlouvy s partnery Mikroregionu  

 
   VH MŠZ schválila smlouvu o spolupráci mezi MŠZ a Svazem obcí v NPŠ. VH 
pověřuje Ing. Balounovou projednáním smlouvy se Svazem obcí v NPŠ. Po schválení 
příslušným orgánem Svazu obcí pověřuje koordinátora podpisem této smlouvy.  
           Odpovídá: Ing. Balounová, Ing. Tachovský                                 Termín: do 31. 3. 2010            
           Pro 13                                         zdržel se 0                                  proti 0  
 

4. Průběžně se konají jednání koordinační rady a porady koordinátora a předsedy MŠZ. 
 

Hlasování o přijetí zprávy o činnosti Mikroregionu:   
            Pro 13                                         zdržel se 0                                  proti 0 
 
Zpráva o hospodaření Mikroregionu 
 

V současné době má Mikroregion dva účty u ČS, a. s.: 
 běžný účet – základní ve výši 214 176,49 Kč (stav k 31. 10. 2009). Nedílnou 

přílohou zápisu je „Výpis z běžného účtu“ zaslaný ČS, a. s. dne 1. 11. 2009. 
Veškeré platby z tohoto účtu proběhly se schválením Koordinační rady MŠZ.  

 běžný účet – zvláštní, vázaný na projekt TW III. Veškeré platby z tohoto účtu 
proběhly dle usnesení VH ze dne 27. 4. 2009. 

 Od minulé VH byl zrušen zvláštní vázaný účet na TW II, neboť došlo k 
ukončení účelu jeho vedení – financování Marketingu TW. 



 
Členské příspěvky za rok 2009 byly zaplaceny všemi členy MŠZ, kromě 

společnosti Bohemica Rustica. Společnost byla 3x  telefonicky vyzvána 
koordinátorem k zaplacení. Bezvýsledně. Bude zaslána písemná výzva k zaplacení. 
Pokud na ní nebude reagováno, bude na koordinační radě projednáno další setrvání 
společnosti v MŠZ a závěr bude předložen VH k hlasování. 

 
- S prostředky Mikroregionu je nakládáno v rámci zákona 

 
Hlasování o přijetí zprávy o hospodaření Mikroregionu:  

                       Pro 13                                         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. 
 
Dotační tituly 
 

1. Tierisch Wild 
 
Projekt TW III – Lokální aktivity je administrován českou stranou a od samého 

počátku probíhá bez problémů dle Pravidel pro českého příjemce dotace a Smlouvy 
s MMR. V současné době je uzavřeno 1. monitorovací období 25. 8. 2008 – 31. 10. 2009. 
Do 30. 11. 2009 bude předána první monitorovací zpráva českému Kontrolorovi dotace se 
žádostí o proplacení výdajů. 

VH MŠZ schvaluje:  
- Průběžnou zprávu o realizaci dílčí části projektu 
- Prohlášení o uskutečněných výdajích za dílčí část projektu 
- Soupisku výdajů a Rekapitulaci rozpočtu 

Pro 13                                         zdržel se 0                                  proti 0 
 
VH MŠZ schvaluje předání shora uvedených dokumentů Kontrolorovi projektu – 

CRR v Písku. 
Pro 13                                         zdržel se 0                                  proti 0 

 
Projekt TW II – Marketing je administrován bavorským Lead Partnerem. Projekt 

probíhá dle Pravidel dotace a zásad schválených na koordinační radě dne 10. 3. 2009 a 
dále dle společného jednání zástupců bavorského partnera s koordinační radou MŠZ dne 
15. 9. 2009 – viz přiložený zápis. 

 
2. Marketingová strategie a propagace Šumavy 

 
Žádost o spolufinancování projektu ze zdrojů EU byla v červnu 2009 opakovaně 

podána do 5. kola výzvy ROP NUTS II Jihozápad, oblast podpory 3.3 Rozvoj služeb 
cestovního ruchu, marketingu a produktů cestovního ruchu. Mikroregion byl seznámen 
s kladným výsledkem hodnocení přijatelnosti. V současné době očekáváme výsledky 
hodnocení žádosti.  

 



Závěry z konference „Šumava na křižovatce“  
p. Schubert – viz. Příloha zápisu 
 
Různé 

 
 Koordinátor volá na 20. 11. 2009 jednání koordinační rady MŠZ 

 
Diskuse 

 
Diskuze proběhla přímo při projednávání jednotlivých bodů 

 
Usnesení 
  

Viz. Přiložený zápis Usnesení VH MŠZ ze dne 5. 11. 2009 
 
Závěr 

 
 

 
 
 

…………………………..                                                                    …………………………. 
Antonín Schubert                                                                                    Ing Jaroslav Tachovský 
Předseda MŠZ                                                                                         Koordinátor MŠZ 
 


