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

 
Místo: zasedací místnost OÚ Modrava  
Datum a čas: 22. 11. 2011,  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“, Internetizace MŠZ 
- Návštěvnická karta 
- Převod kamer do majetku obcí 
- Vytvoření loga MŠZ a obnova webových stránek 
- Různé  
- Diskuse 
- Usnesení  
- Závěr    

 
       Hlasování o navrženém programu VH 
         Pro 14                                         zdržel se 0                                  proti 0 
 
Volba komise pro usnesení, ověřovatele zápisu a jmenování zapisovatele 
    
Komise pro usnesení ve složení: Ing. Hrazánková, p. Horst Hasenöhrl, p. Vostradovský 
         Pro 14                                         zdržel se 0                                  proti 0 
 
Ověřovatel zápisu: p. Schubert 
         Pro 14                                         zdržel se 0                                  proti 0 
 
Zapisovatelem byla jmenována Jana Kocurová  
 
Členská základna 
 

� Dne 17. 10. 2011 projednala Koordinační rada žádost společnosti Offpark, s. r. o. 
Sušice o přijetí za člena MŠZ. KR doporučuje VH žádosti vyhovět.  
Hlasování o přijetí subjektu Offpark, s. r. o. Sušice za člena MŠZ  

            Pro 14                                        zdržel se 0                                  proti 0 
 
 
 



� Projednání členství – návrh na vyloučení dle čl. VI. stanov – neplacení členských 
příspěvků, neúčast na VH:  
společnost Bohemica Rustica, s. r. o. 

            Pro 14                                        zdržel se 0                                  proti 0 
Lesní společnost Železná Ruda, a. s. a společnost ARC – H, s. r. o. 
VH pověřuje starostu Železné Rudy Ing. Šnebergra jednáním o dalším setrvání těchto 
subjektů v MŠZ. Na příští KR bude podána zpráva. 

            Odpovídá: Ing. Šnebergr                                                                      Termín: příští KR 
            Pro 14                                        zdržel se 0                                  proti 0 
 

Sdružení podnikatelů za rozvoj CR na Železnorudsku – ukončení členství na vlastní 
žádost.  
VH bere na vědomí 

       
Zpráva o činnosti Mikroregionu  
       

Tato zpráva zahrnuje období od 7. 12. 2011 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 
- Internetizace MŠZ 
Úkol je průběžně plněn. Podrobnější informace v samostatném bodě „Dotační tituly“ 
              

2.   Projednání účasti zástupců Správy NP a CHKOŠ na jednáních MŠZ 
Bude projednáno na Radě NP. 

            Za projednání v Radě NP odpovídá Ing. Hrazánková  
            Úkol trvá       

 
3. Nové záležitosti projednané na KR 

� Návštěvnická karta 
Záležitost byla projednána na KR.  

            Podrobnější informace v samostatném bodě „Návštěvnická karta“ 
 

� Vytvoření loga a obnovení webových stránek MŠZ 
Záležitost byla projednána na KR.  

            Podrobnější informace v samostatném bodě „Vytvoření loga a obnovení webových    
            stránek MŠZ“ 
 

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

 
Hlasování o přijetí zprávy o činnosti Mikroregionu:   

            Pro 14                                         zdržel se 0                                  proti 0 
 
 



Zpráva o hospodaření Mikroregionu 
 

V současné době má Mikroregion tři účty u ČS, a. s.: 
� firemní účet – základní č. účtu 827647339/0800 ve výši 129 866,90 Kč (stav 

k 30. 10. 2011). Nedílnou přílohou zápisu je „Výpis z Firemního účtu k 30. 11. 
2011“. Veškeré platby z tohoto účtu proběhly se schválením Koordinační rady 
MŠZ.  

� firemní účet – zvláštní, vázaný na projekt Tierisch Wild – č. účtu 
744595369/0800. Veškeré platby z tohoto účtu proběhly dle usnesení VH ze 
dne 27. 4. 2009. 

� firemní účet – zvláštní, vázaný na projekt „Marketingová strategie a propagace 
Šumavy“ – č. účtu 752964339/0800. Na něj se přímo váže Úvěrový účet č. 
103208429/0800, vázaný rovněž na tento projekt. Veškeré platby z tohoto účtu 
proběhly dle usnesení VH ze dne 7. 12. 2010. 
 
Členské příspěvky za rok 2011 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.  

 
           S prostředky Mikroregionu je nakládáno v rámci zákona 

 
Hlasování o přijetí zprávy o hospodaření Mikroregionu:  

            Pro 14                                         zdržel se 0                                  proti 0 
 
Revizní zpráva  
 

V činnosti Mikroregionu nebylo shledáno nic, co by odporovalo zákonům či Stanovám        
Mikroregionu.  

VH bere zprávu na vědomí. 
 
Projekty MŠZ 
 
1. Marketingová strategie a propagace Šumavy 

� Byla ukončena 1. etapa projektu instalace webových kamer a infokiosků. Během 
července a srpna 2011 byla všechna zařízení fyzicky převzata koordinátorem  MŠZ a 
starostou příslušné obce. Dále byly odvysílány premiérové díly TV šotů v regionálním 
vysílání TV Prima a TV Prima Love a v současné době běží na těchto stanicích 
reprízy.  Byly zaplaceny příslušné faktury dle harmonogramu projektu a podána 
Etapová monitorovací zpráva se žádostí o proplacení na ROP NUTS II JZ.  

� Nyní probíhá 2. etapa projektu - výroba propagačních DVD a tvorba Marketingové 
strategie Šumavy. V rámci Marketingové strategie probíhá v současné době jednání 
v jednotlivých obcích dle domluveného harmonogramu. Jednotlivými starosty byly 
dále odsouhlaseny návrhy propagačních DVD,  která budou vydána v průběhu 
prosince 2011. 

VH bere na vědomí informaci o průběhu projektu. 
 
 
 
 



2. Tierisch Wild 
� Na žádost bavorského partnera projektu byl prodloužen termín ukončení projektu TW 

– lokální aktivity do září 2012. 
� Dne 16. 11. 2011 byla předložena 5. Průběžná monitorovací zpráva se žádostí o 

proplacení na CRR v Písku. 
VH bere na vědomí informaci o průběhu projektu 

 
3. Klidný region 
� Koordinační rada schválila dne 19. 11  2010 projekt „Klidný region“ jako projekt 

MŠZ. Jedná se o vytvoření dopravního navigačního systému na území MŠZ.  
� Na základě rozhodnutí Koordinační rady ze dne 19. 11. 2010 byla podána žádost na 

spolufinancování projektu z programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika – 
Svobodný stát Bavorsko 2007 – 2013.  
VH bere na vědomí informaci o projektu. 
 

4. Internetizace Západní Šumavy 
� Koordinační rada schválila dne 29. 7.  2011 projekt „Internetizace západní Šumavy“ 

jako projekt MŠZ. Jedná se zajištění konektivity pro oblast západní Šumavy, zejména 
Modravska. Zajištění rychlého přenosu dat bude sloužit pro veřejný sektor. Jedná se o 
neziskový projekt zaměřený na propagaci území západní Šumavy a zajištění chodu 
státní správy, samosprávy a veřejných organizací. Dále budou připojeny infokiosky, 
webové kamery, informační dopravní systém apod.  

� Na základě rozhodnutí Koordinační rady ze dne 29. 7. 2011 byla podána žádost na 
spolufinancování projektu z programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika – 
Svobodný stát Bavorsko 2007 – 2013.  

VH bere na vědomí informaci o projektu 
 
Návštěvnická karta 
 
Na jednání KR dne 17. 10. 2011 byl projednán projekt Návštěvnická karta Šumavy.  

� VH konstatuje, že se jedná o podnikatelský záměr, který by měly řešit podnikatelské 
subjekty.  

� VH vyjadřuje podporu tomuto projektu, ale nebude jeho nositelem. 
� Jednotlivé obce mikroregionu zváží svoji účast v projektu a budou postupovat 

samostatně, dle svého uvážení. 
            Pro 14                                         zdržel se 0                                  proti 0 

 
Převod kamer do majetku obcí 
 
V r. 2006 bylo na území MŠZ instalováno 12 kamer v rámci projektu Kamerový systém 
mikroregionu podpořeného z programu přeshraniční spolupráce Interreg III ČR – Svobodný 
stát Bavorsko. Vzhledem k tomu, že v září 2011 skončil monitoring projektu, souhlasí VH 
s návrhem KR o převodu kamer do vlastnictví jednotlivých obcí. 
Odpovídá: Ing. Tachovský, starostové                                      Termín: 31. 12. 2011 
Pro 14                                        zdržel se 0                                  proti 0 
 
 
 
 



Vytvoření loga MŠZ a obnova webových stránek 
 

� Logo MŠZ – VH rozhodla o vytvoření nového loga MŠZ a pověřuje koordinátora 
jednáním o jeho vytvoření s Městským úřadem v Sušici. Smluvní podmínky schválí 
KR. 

            Pro 14                                         zdržel se 0                                  proti 0 
� Obnova webových stránek – VH rozhodla o zadání obnovy a faceliftu webových 

stránek společnosti ŠumavaNet a pověřuji koordinátora jednáním o zakázce s p. 
Hladkým. Smluvní podmínky schválí KR.  

            Pro 14                                         zdržel se 0                                  proti 0 
 
Různé 
 

� VH pověřuje koordinátora svoláním pracovní schůzky k  projektu Marketingová 
strategie a propagace Šumavy za účasti zástupců obcí obou mikroregionů a 
zpracovatele Strategie Šumavy společnosti Plzeňsko v Evropě, o. p. s. na den 13. 12. 
2011. Ing. Schubert k jednání přizve zástupce NPŠ. 

            Odpovídá: Ing. Tachovský, Ing. Schubert                                      Termín: 13. 12. 2011 
            Pro 14                                        zdržel se 0                                  proti 0 

� Návrh p. Vostradovkého – Vyjádření podpory projektu ZOO program, jehož 
realizátorem je  NPŠ. 

            Pro 14                                        zdržel se 0                                  proti 0 
 
Diskuse 

 
Diskuze proběhla přímo při projednávání jednotlivých bodů 

 
Usnesení 
  

Viz. Přiložený zápis Usnesení VH MŠZ ze dne 22. 11. 2011 
 
Závěr 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

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


