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

 
Místo: zasedací místnost OÚ Modrava  
Datum a čas: 27. 4. 2009  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  
- Dotační tituly - Projekt „Marketingová strategie a propagace Šumavy“, 

Projekt „Tierisch Wild 
- Informace o práci MAS LAG Centrální Šumava, o. s.  
- Různé  
- Diskuse 
- Usnesení  
- Závěr    
   

        Hlasování o navrženém programu VH 
         Pro 15                                         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 15                                         zdržel se 0                                  proti 0 
 
Ověřovatel zápisu: p. Schubert 
         Pro 15                                         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.  
 
 Žádost byla opětovně projednána na koordinační radě dne 12. 2. 2009. Vzhledem k tomu, že 
se, vzhledem k obci, jedná o okrajovou činnost a aktivity žadatele a navíc po celou dobu od 
podání žádosti žadatel neprojevil zájem o další jednání, nedoporučuje koordinační rada přijetí 
tohoto subjektu jako člena MŠZ.  
Hlasování o přijetí Prášily – živoucí odkaz předků, o. s. za člena MŠZ  
         Pro 0                                        zdržel se 0                                  proti 15 
 
 



 
 Dne 17. 2. 2009 oznámil ukončení činnosti v MŠZ TJ Tatran Železná Ruda. Koordinační 
rada vzala ukončení činnosti na vědomí na svém zasedání dne. 10. 3. 2009.  
  
 VH MŠZ bere na vědomí ukončení členství TJ Tatran Železná Ruda a členství tohoto 
subjektu je dnešním dnem oficiálně ukončeno. 
 
Zpráva o činnosti Mikroregionu  
       

Tato zpráva zahrnuje období od 10. 11. 2008 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  
- Revolvingový fond MŽP 
Úkol je průběžně plněn. Podrobnější informace v samostatném bodě „Dotační tituly“ a 
„Členství a spolupráce v NSZM“. 
              

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. 

      Úkol trvá  
            Odpovídá: Ing.Tachovský a starostové obcí                                         Termín: průběžně 

  
   Tento bod je na základě rozhodnutí koordinační rady ze dne 12. 2. 2009 a 

koordinační rady ze dne 10. 3. 2009 rozšířen o jednání ohledně umístění dopravní 
značky „Zimní výbava“ na příjezdových komunikacích do MŠZ. 

 
   Vzhledem k tomu, že korespondenční komunikace s oběma kraji nevede 

dlouhodobě k úspěchu, bylo koordinační radou dne 10. 3. 2009 navrženo svolání 
jednání mezi zástupci obou krajů (Plzeňského a Jihočeského), pověřených úřadů 
třetího stupně (Klatovy, Sušice, Vimperk) a starostů obcí MŠZ.  

            Hlasování o svolání jednání  
             Pro 15                                         zdržel se 0                                  proti 0 
             Odpovídá: Tachovský, Schubert                                                      Termín: 15. 5. 2009 
 

3. 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 „Členství a spolupráce v NSZM“. 



     Vzhledem k trvajícímu nezájmu obcí o tuto akci a k návrhu koordinační rady na 
vystoupení MŠZ z NSZM  je tento úkol zrušen. 

           Pro 15                                         zdržel se 0                                  proti 0 
 

4. Smlouvy s partnery Mikroregionu  
 
   VH MŠZ schvaluje smlouvu o spolupráci mezi MŠZ a Svazem obcí v NPŠ.  

Odpovídá: Tachovský                                                                       Termín: 31. 12.2008 
Úkol splněn nebyl. Pokračuje. Smlouva bude podepsána do 31. 5. 2009 

Odpovídá: Tachovský                                                                        Termín: 31. 5.2009 
 

5. Průběžně se konají koordinační rady a porady koordinátora a předsedy MŠZ. 
 

Hlasování o přijetí zprávy o činnosti Mikroregionu:   
            Pro 15                                         zdržel se 0                                  proti 0 
 
Zpráva o hospodaření Mikroregionu 

- V současné době má Mikroregion: 
 jeden běžný účet – základní ve výši 207 361,04 Kč  (stav k 1..4. 2009). 

Nedílnou přílohou zápisu je „Výpis z běžného účtu“ zaslaný ČS, a. s. dne 1. 4. 
2009.  

            Upozornění na placení členských příspěvků za rok 2009. 
 Dva běžné účty – zvláštní TW II a TW III založené v souvislosti s projektem 

TW v rámci Přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR - Bavorsko dne 23. 3. 2009. Na 
každý účet byla převedena částka 2 000,-- Kč, tedy celkem 4 000,-- Kč ze 
základního účtu MŠZ (nutný základní a provozní vklad pro vedení účtu). 
Převod byl učiněn na základě předběžného souhlasu většiny koordinační rady - 
p. Schuberta, Ing. Pěčové, Ing. Hrazánkové, Ing. Šnebergra, p. Hasenöhrla, 
Ing. Balounové a p. Kabáta. Tato částka bude po ukončení projektu a zrušení 
účtů převedena zpět na základní účet MŠZ.  
VH MŠZ bere na vědomí a souhlasí s převodem částky 4 000,-- Kč (2 x 2 000,-
- Kč) ze základního účtu MŠZ na účty TW II a TW III. 

                        Pro 15                                         zdržel se 0                                  proti 0 
 
- VH souhlasí s dispozičním právem k účtům TW II a TW III pro Ing. Jaroslava 

Tachovského bez předchozího souhlasu KR a VH. 
                       Pro 15                                         zdržel se 0                                  proti 0 

- S prostředky Mikroregionu je nakládáno v rámci zákona 
 
Hlasování o přijetí zprávy o hospodaření Mikroregionu:  

                       Pro 15                                         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. 
 
 
 



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. 
 
 Vzhledem k tomu, že: 

- kancelář NSZM sdělila, že alokace Revolvingového fondu je plně v kompetenci MŽP 
a  MŽP opětovně nedodalo požadované informace  

- MA 21 neplní na území MŠZ své poslání – na území NP a CHKOŠ nedochází 
k udržitelnému rozvoji regionu na bázi rovnováhy základních pilířů – 
environmentální, ekonomický a sociální 

- je neúměrně dominantní pilíř environmentální a není zde jakákoli snaha MŽP a 
výraznější pomoc NSZM tento stav změnit  

schválila koordinační rada na svém zasedání dne 12. 2. 2009 o vystoupení MŠZ z NSZM a 
předkládá tento návrh ke schválení VH 
Hlasování o vystoupení MŠZ z NSZM 
         Pro 15                                         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. 
Úkol splněn nebyl 
 
Vzhledem k přístupu MŽP a ukončení činnosti a vystoupení MŠZ z NSZM, ruší 

VH tento úkol. Žádost na případné další kolo Revolvingového fondu MŽP podána 
nebude. 

               Pro 15                                         zdržel se 0                                  proti 0 
 
 
 
 



2. Tierisch Wild 
 

Projekt již probíhá dle Pravidel dotace a zásad schválených na koordinační 
radě dne 10. 3. 2009. 

Info Ing. Tachovský  
 

3. Marketingová strategie a propagace Šumavy 
 

Projekt byl podán ve 3. kole výzvy ROP NUTS II Jihozápad oblast podpory 
3.3 Rozvoj služeb cestovního ruchu, marketingu a produktů cestovního ruchu v červnu 
2008. Nebyl podpořen. Proto bude znovu podán v červnu 2009.  

 
Starostové jednotlivých obcí podají do 10. 5. 2009 definitivní požadavky  na 

případné změny ve svých obcích oproti původní verzi. 
            Pro 15                                         zdržel se 0                                  proti 0 

 
Informace o práci MAS LAG Centrální Šumava, o. s.  
 
 MAS LAG Centrální, o. s. Šumava opětovně podala v listopadu 2008 žádost na získání 
finančních prostředků z fondu PRV osa IV Leader. Ani v tomto kole neuspěla. Jednalo se o 
poslední možnost na získání finančních prostředků. Řídící výbor navrhne na VH MAS LAG 
Centrální Šumava, o. s. ukončení její činnosti, neboť bez finančních prostředků nelze 
naplňovat základní činnost danou stanovami. 
 
Různé 

• p. Schubert – informace o minitendrech vyhlašovaných  v rámci zákona o veřejných 
zakázkách Správou NP s CHKO Šumava. Zadávání zakázek vychází sice z platného 
zákona o zadávání veřejných zakázek, ale je nevýhodné pro místní obyvatelstvo. 
Zakázky zadává Správa NPŠ – najímá si ale dále firmy nebo fyzické osoby – jako 
státem zřízená organizace zavádí Švarc systém – předmět hlavní činnosti Správy 
vycházející ze zřizovací listiny je zabezpečován živnostníky a firmami. . Celý systém 
vyvolává dumpingový efekt cen za práci v místě, kde je práce v lesích NP Šumava 
největší pracovní nabídkou. Lidé jsou ochotni pracovat za takové jednotkové ceny, které 
byly běžné v době, kdy byli ve stálém pracovním poměru u tehdejších lesních správ 
Národního parku Šumava. Dochází tak k morální újmě na obyvatelstvu v národním 
parku, jelikož jim bylo při jeho založení slibováno zabezpečení životních jistot a práce 
je důležitou životní jistotou. Tento postup Správy NP Šumava je  škodlivý i pro 
udržitelný rozvoj oblasti. Vzniklou situaci by změnil návrh změny zákona o veřejných 
zakázkách a jeho odhlasování v Parlamentu ČR, který by změnil pravidla na území 
národních parků. I když o to starosta Schubert Správu NPŠ a Mgr. Slípku žádal, nebyly 
ze strany Správy NP Šumava učiněny žádné kroky.  Obec Modrava podala podnět 
Veřejnému ochránci práv k prošetření postupu Správy NP a CHKOŠ při zadávání 
veřejných zakázek. 

 Podpora p. Janoušek, p. Kabát. Na Šumavě je v lesích národního parku objem 
práce za stovky miliónů korun, ale není určena pro místní obyvatele.  

 Ing. Hrazánková - Systém minitendrů přinese vylidňování oblasti. 
         Mikroregion Šumava – západ podporuje aktivitu Obce Modrava a souhlasí s podáním 
předloženého podnětu Veřejnému ochránci práv - ombudsmanovi. 
                  Pro 15                                         zdržel se 0                                  proti 0 
 



• p. Schubert – informace o akci „Master projekt“. Dne 13. listopadu loňského roku 
pozval ministr ŽP RNDr. Bursík zástupce šumavského regionu do Kašperských Hor, 
kde přítomné seznámil s Master projektem a způsoby, jak má být financován Hlavními 
zdroji peněz měli být dotační tituly zejména z OPŽP a tzv.“zbytkové peníze“ ze 
závěrečné administrace strukturálních fondů v celkové výši cca 2 miliardy Kč. O tyto 
finanční prostředky by požádal ministr Bursík prostřednictvím vlády ČR Evropskou 
komisy. Z této částky má být cca  750 mil. investováno do rekonstrukce zámku ve 
Vimperku (není na území NP a CHKO Šumava). Do konce března letošního roku měl 
být hotový celkový sumář požadavků ze strany šumavského regionu. V současnosti je 
Master projekt přejmenován na „KIPR“. 7. května se uskuteční na zámku ve Vimperku 
zasedání Správy NP a CHKO Šumava a komise KIPRu, na které budou pozváni 
starostové obcí. V současné době jsou Správou NP a CHKOŠ – Ing. Slonková a 
zástupcem společnosti DIANA, s.r.o. MVDr. Kubátem oslovováni starostové 
jednotlivých obcí k podání návrhů obecních projektů v rámci Master projektu. Žádné 
„zbytkové peníze“ zatím schváleny nebyly, nikdo o žádné nepožádal,  nejsou tedy ani 
alokovány. Stávající ministr své slovo neplní a pouze slibuje. Nejde o systém bývalých 
grantových schémat, v rámci kterých byl snažší přístup k financování vybraných 
projektů. Zřejmě nejde ani o pokus získat pro šumavský region finanční výhody, ale 
pouze o sliby.  

 p. Schubert, p. Janoušek, Ing. Hrazánková – ze strany Správy NP a CHKOŠ 
se může jednat o získávání informací s cílem zjistit priority obcí. Stávající 
přístup ze strany Správy NP Šumava vytváří domněnku, že prioritou není 
potřebný rozvoj regionu, ale hledání finančních zdrojů pro rekonstrukci 
zámku ve Vimperku, kde jsou potřeby regionu pouhou stafáží. Takový model 
financování by se však děl na úkor obcí, které se na území parku nacházejí. 
Nesystémovost dosavadního postupu vytváří domněnku, že dochází 
k evidentní snaze o „kupování obcí a jejich souhlasu k vlastním, jinak 
neprůchodným projektům“.  

• JUDr. Strnad – proč není přítomen zástupce Správy NP a CHKOŠ?  Jedná se o 
evidentní nezájem nejen o šumavský region, ale i o zástupce jak Parlamentu, tak krajů.  

• Správa NP a CHKOŠ škodí rozvoji území.  JUDr. Strnad, Ing. Tachovský – 
upozornění na likvidační postup Správy NP a CHKOŠ (Mgr. Hubený) k projektu 
Lávková cesta (Špičák), který měl být realizován v rámci projektu Tierisch Wild - 
přeshraniční spolupráce – Cíl 3 ČR – Bavorsko. Při sestavování projektu se Správa NP 
a CHKOŠ několikrát v přítomnosti zástupců MŠZ a Města Železná Ruda vyjádřila 
k záměru kladně (Ing. Krejčí, Mgr. Hubený). Po zařazení záměru do projektu a 
požádání Správy NP a CHKOŠ o vydání písemného stanoviska však Mgr. Hubený 
názor zcela změnil. Správa NP a CHKOŠ je paradoxně od samého počátku partnerem 
celého projektu a byla přítomna při jeho projednávání (Ing. Slonková, p. Poláček). 
Správa NP a CHKOŠ nevystupuje vůči svým partnerům korektně a jejím tvrzením 
nelze věřit.   

• Ing. Jiří Papež – podpořil vystoupení p. Schuberta  a odsouhlasený postup VH MŠZ 
v bodech minitendry a Master projekt. Dlouhodobě podporuje postup MŠZ při řešení 
problémů mezi obcemi a Správou NP a CHKOŠ. 

• Ing. Svobodová KÚ PK – informace o PSOV PK. Ve XII. 2009 lze podat žádost na 
vypsané záměry. 
 

Diskuse 
 

Proběhla přímo při projednávání jednotlivých bodů 



 
Usnesení 
  
Viz. Přiložený zápis Usnesení VH MŠZ ze dne 27. 4. 2009 
 
Závěr 

 
 

 
 
 

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


