ZÁPIS
z jednání Valné Hromady Mikroregionu Šumava – Západ
Místo: zasedací místnost OÚ Modrava
Datum a čas: 7. 12. 2010, 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
Projekty MŠZ „Marketingová strategie a propagace Šumavy“,
„Tierisch Wild“, „Dopravní studie“
Různé
Diskuse
Usnesení
Závěr

Návrh koordinátora o rozšíření programu:
Změna stanov
Hlasování o navrženém programu VH
Pro 10
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 10
zdržel se 0
proti 0
Ověřovatel zápisu: p. Schubert
Pro 10

zdržel se 0

proti 0

Zapisovatelem byl jmenován Ing. Šnebergr

Změna stanov
Článek X
Vymezení orgánů sdružení
Výkonné orgány sdružení jsou:





Valná hromada sdružení
Předseda sdružení
Předseda koordinační rady-Koordinátor sdružení
Koordinační rada



Revizní skupina

Změna: „Revizní skupina“ nahradit „Revizor“
Pro 10
zdržel se 0

proti 0

Článek XIV
Koordinační rada
1. Činnost sdružení v období mezi zasedáními valné hromady řídí 11ti členná
koordinační rada složená ze starostů členských obcí a koordinátora ( dále jen rada).
Změna: „11ti členná koordinační rada“ nahradit „14ti členná koordinační rada“
Pro 10
zdržel se 0
proti 0
Článek XV
Revizní skupina
1. Revizní skupina sleduje a kontroluje činnost koordinačního výboru a jeho předsedy a
posuzuje jejich činnost v souladu se stanovami sdružení. Z tohoto titulu má revizní
skupina právo nahlížet do všech písemností sdružení a účastnit se jednání zástupců
sdružení se třetími osobami. Ve své činnosti je výhradně podřízena valné hromadě
členů.
2. Revizní skupinu tvoří tři členové sdružení.
Změna: v názvu čl. XV „Revizní skupina“ nahradit „Revizor“
v odst. 1. „Revizní skupina“ nahradit „Revizor“
odst. 2 - vypustit
Pro 10
zdržel se 0

proti 0

Úprava členské základny v Příloze č. 1 Stanov dle skutečnosti k 7. 12. 2010
Pro 10
zdržel se 0
proti 0

Členská základna
¾ Dne 19. 3. 2009 opětovně požádal o členství v MŠZ právnický subjekt Prášily –
živoucí odkaz předků, o. s.
Žádost byla projednána na koordinační radě dne 20. 5. 2010. Koordinační rada
doporučuje přijetí tohoto subjektu jako člena MŠZ.
Hlasování o přijetí subjektu Prášily – živoucí odkaz předků, o. s. za člena MŠZ
Pro 10
zdržel se 0
proti 0

¾ Projednání členství společnosti Bohemica Rustica.
Společnost nemá zaplaceny členské příspěvky za poslední 2 roky. K zaplacení byla
vyzvána telefonicky a dále jí byla zaslána písemná výzva k zaplacení. Bezvýsledně.
Navíc se společnost 3 roky neúčastní akcí MŠZ.
Se společností bude jednáno o jejím setrvání v MŠZ
Odpovídá: Ing. Tachovský, p.Vostradovský
Termín: do 31. 1. 2011
Pro 10
zdržel se 0
proti 0

Zpráva o činnosti Mikroregionu
Tato zpráva zahrnuje období od 5. 11. 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
Dopravní studie
Úkol je průběžně plněn. Podrobnější informace v samostatném bodě „Dotační tituly“
2. Projednání neúčasti zástupců Správy NP a CHKOŠ na jednáních MŠZ
Na jednání Regionální sekce NP 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
Úkol trvá
MŠZ znovu vyvolá jednání se Správou NP a CHKOŠ o údržbě silnic na území NP a
CHKOŠ.
Odpovídá: Ing. Tachovský
Úkol trvá
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
Úkol trvá
Průběžně se konají jednání koordinační rady a porady koordinátora a předsedy MŠZ.
Hlasování o přijetí zprávy o činnosti Mikroregionu:
Pro 10
zdržel se 0

proti 0

Zpráva o hospodaření Mikroregionu
V současné době má Mikroregion dva účty u ČS, a. s.:
¾
firemní účet – základní ve výši 68 948,46 Kč (stav k 30. 11. 2010). Nedílnou
přílohou zápisu je „Výpis z Firemního účtu k 30. 11. 2010“. Veškeré platby
z tohoto účtu proběhly se schválením Koordinační rady MŠZ.
¾
firemní účet – zvláštní, vázaný na projekt TW III. Veškeré platby z tohoto účtu
proběhly dle usnesení VH ze dne 27. 4. 2009.
¾
Po přebodování projektů 5. výzvy ROP NUTS JZ a opětovném uspění projektu
„Marketingová strategie a propagace Šumavy“ byla dne 1. 12. 2010 znovu
uzavřena úvěrová smlouva na čerpání finančních prostředků na tento projekt
s ČS, a. s. Na projekt je i veden úvěrový účet č. 103208429/0800.

VH souhlasí s dispozičním právem k úvěrovému účtu č. 103208429/0800 pro
Ing. Jaroslava Tachovského – koordinátora MŠZ bez předchozího souhlasu KR
a VH.
Pro 10
zdržel se 0
proti 0
Členské příspěvky za rok 2010 byly zaplaceny všemi členskými obcemi MŠZ,
Z podnikatelské sféry a NNO nebyly příspěvky zaplaceny společností Bohemica
Rustica, ARC–H, s. r. o., Lesní společností, a. s. Železná Ruda a Sdružením
podnikatelů za rozvoj Železnorudska. Všem těmto členům MŠZ bude koordinátorem
zaslána výzva k zaplacení.
Odpovídá: Ing. Tachovský
Termín: do 31. 7. 2010
Pro 10
zdržel se 0
proti 0
S prostředky Mikroregionu je nakládáno v rámci zákona
Hlasování o přijetí zprávy o hospodaření Mikroregionu:
Pro 10
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.

Projekty MŠZ
1. Tierisch Wild
Projekt TW – Lokální aktivity, je administrován českou stranou a probíhá bez
problémů dle Pravidel pro českého příjemce dotace a Smlouvy s MMR. Je uzavřeno 2. a
3. monitorovací období 1. 11. 2009 – 31. 10. 2010, včetně podání žádosti o proplacení
výdajů. V současné době probíhá 4. monitorovací období.
VH MŠZ schvaluje předložené Průběžné zprávy o realizaci dílčí části projektu – 2.
monitorovací období a 3. monitorovací období.
Pro 10
zdržel se 0
proti 0
Projekt TW – Marketing je administrován bavorským Lead Partnerem.
VH bere na vědomí informaci Ing. Tachovského o projektu TW Marketing
2. Marketingová strategie a propagace Šumavy
Informace koordinátora o průběhu projektu:
¾ v listopadu 2009 Výbor Regionální rady regionu soudržnosti JZ schválil
k podpoře projekt podaný MŠZ – „Marketingová strategie a propagace
Šumavy“
¾ MŠZ učinil veškeré nutné kroky k podpisu Smlouvy o podmínkách poskytnutí
dotace s Úřadem Regionální rady regionu soudržnosti JZ a k dalšímu chodu
projektu (zajistil doklad o finančním krytí projektu, vypsal zadávací řízení dle
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů)

¾ po schválení projektu a oficiálním vyhlášení výsledků na webových stránkách
ROP JZ a před podpisem smlouvy došlo ke zpochybnění bodování celé 5.
výzvy ROP NUTS JZ
¾ dne 21. 5. 2010 rozhodl Výbor Regionální rady regionu soudržnosti JZ o
přebodování celé 5. výzvy ROP NUTS JZ
¾ Termín přebodování opatření 3. 3. je do 31. 8. 2010
¾ MŠZ uzavřel VZ na dodavatele – společnost Brothers, s. r. o.
¾ MŠZ zrušil smlouvu o úvěru do vyřešení situace
¾ MŠZ opětovně uspěl v přebodované 5. výzvě ROP NUTS JZ
¾ MŠZ uzavřel smlouvu úvěrovou smlouvu na financování projetu
¾ podpis smlouvy o podmínkách čerpání dotace s PK proběhne na počátku února
2011
¾ koordinátor svolá na den 20. 1. 2011 pracovní poradu starostů všech obcí
zapojených do projektu. Na schůzku bude pozván i dodavatel a subdodavatelé
zakázky
VH bere na vědomí informaci o průběhu projektu
3. Dopravní studie
Informace koordinátora o průběhu projektu a jednání koordinační rady o projektu dne
4. 6. 2010.
VH bere na vědomí:
¾ Informaci koordinátora o projektu
¾ Rozhodnutí Koordinační rady o podání žádosti o spolufinancování projektu na
Program přeshraniční spolupráce, Cíl 3 Č – Bavorsko. Název projektu „Klidný
region“.
¾ Rozhodnutí koordinační rady o uzavření partnerské smlouvy na projekt s obcí
Bayerisch Eisenstein
¾ Koordinátor svolá na den 13. 1. 2011 pracovní poradu starostů všech obcí zapojených
do projektu
4. Vybudování turistických zastavení a jejich osazení informačními tabulemi a
venkovním mobiliářem
Na základě rozhodnutí koordinační rady byla podána žádost na KÚ PK v rámci PSOV.
Projekt byl realizován na území 2 členských obcí MŠZ – Modrava a Železná Ruda.
V rámci projektu bylo vybudováno celkem 12 turistických zastavení, osazených dle
podané žádosti.
Celkové výdaje projektu činí 500 000,-- Kč.
MŠZ rozhodnutím Rady PK obdržel dotaci ve výši 250 000,-- Kč.
Finanční prostředky ve výši celkových výdajů každé jednotlivé obce, byly převedeny
jednotlivými obcemi na účet MŠZ, který uhradil příslušné faktury. Po proplacení
výdajů z dotace z PSOV, převedl MŠZ tyto dotační prostředky ve výši 50% z
celkových výdajů zpět na účty jednotlivých obcí, dle jejich podílu na projektu.
VH bere na vědomí informaci o projektu

Různé
¾ Informace a pozvání Ing. Schuberta na setkání s bavorskými starosty v Neuschönau
dne 13. 12. 2010 v 15 :00 hod.
¾ Představení projektu Přestavba Obecního úřadu Kvilda starostou p. Vostradovským.
MŠZ prohlašuje, že projekt Obce Kvilda Přestavba budovy Obecního úřadu je
v souladu s Rozvojovou strategií MŠZ a tento projekt podporuje.
Pro 10
zdržel se 0
proti 0

Diskuse
Diskuze proběhla přímo při projednávání jednotlivých bodů

Usnesení
Viz. Přiložený zápis Usnesení VH MŠZ ze dne 7. 12. 2010

Závěr

…………………………..
Ing. Antonín Schubert
Předseda MŠZ

………………………….
Ing Jaroslav Tachovský
Koordinátor MŠZ

