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

 
Místo: zasedací místnost OÚ Modrava 
Datum a čas: 9. 12. 2014, 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 a dotační tituly 
- Různé  
- Diskuse 
- Usnesení  
- Závěr    

 
       Hlasování o navrženém programu VH 
         Pro 10                                         zdržel se 0                                  proti 0 
 
Volba komise pro usnesení, ověřovatele zápisu a jmenování zapisovatele 
    
Komise pro usnesení ve složení: Antonín Schubert, Horst Hasenöhrl, Libor Pospíšil 
         Pro 10                                        zdržel se 0                                  proti 0 
 
Ověřovatel zápisu: Jana Hrazánková 
         Pro 10                                         zdržel se 0                                  proti 0 
 
Zapisovatelem byla jmenována Jana Kocurová  
 
Členská základna 
 
Projednání členství – ukončení členství na základě vlastní žádosti: 

 GastroCitadella, s.r.o.. 
Na vědomí 

 SŽDC, státní organizace 
Na vědomí 

 
 
 
 
 
 
 



Zpráva o činnosti Mikroregionu  
       

Tato zpráva zahrnuje období od 29. 11. 2013 do dnešní VH.  
 
Úkoly a jejich plnění:      

 
1. Dotační tituly 

 Marketingová strategie a propagace Šumavy – ROP NUTS II Jihozápad 
Realizační fáze projektu byla uzavřena 30. 6. 2012. V květnu 2014 byla definitivně 
odsouhlasena 2. etapa projektu a byla i v plné výši proplacena. K dnešnímu dni 
jsou i vyrovnány veškeré finanční závazky projektu. V současné době probíhá 
pětileté monitorovací období udržitelnosti projektu. Byla podána a schválena 1. 
monitorovací zpráva o udržitelnosti projektu za období 1. 7. 2012 – 30. 6. 2013. 
Dále byla podána 2. monitorovací zpráva o udržitelnosti projektu za období 1. 6. 
2013 – 30. 6. 2014.  
VH bere na vědomí. 
 

 Tierisch Wild – OP Přeshraniční spolupráce, Cíl3 ČR - Bavorsko  
Byla ukončena fyzická realizace projektu bavorským Lead Partnerem. V současné 
době probíhá pětileté monitorovací období projektu. Byla podána první 
monitorovací zpráva o udržitelnosti projektu za období 1. 10. 2013 – 30. 9. 2014. 
VH bere na vědomí. 
 

2.  Účast Šumavy na VCR Holiday World v Praze v únoru 2014. 
Akce úspěšně splněna. 
 

3.  Provoz ZA 2014 
Bylo projednáno na KR dne 27. 11. 2014  
 Koordinátor podal informaci o spolupráci mezi nositelem a garantem projektu Zelené 

autobusy 2014 Správou NPŠ a Mikroregionem Šumava-západ. Na přelomu roku 2013 
a 2014 byla rámcově domluvena spolupráce mezi Správou NPŠ a MŠZ. Výsledkem 
spolupráce mělo být vybrání peněz od šumavských obcí mikroregionem a jejich 
použití na spolufinancování ZA 2014. Podmínkou byla komunikace mezi Správou 
NPŠ a jednotlivými obcemi a zajištění finančního zapojení všech obcí do projektu ZA 
2014. Správa NPŠ však tuto podmínku nesplnila. Zejména:  
 Správa NPŠ nezajistila finanční zapojení všech obcí do systému ZA 2014. 

Mikroregion se uvolil být pouze administrátorem celého procesu. Dohoda s 
obcemi o jejich vůli zaplatit příspěvky na ZA 2014 byla na nositeli a garantovi 
celého projektu, tj. na Správě NPŠ. Ze strany Správy NPŠ nedošlo k vysvětlení 
celkového systému příspěvků a klíče k určení jejich výše na jednotlivou obec a 
k odpovědím na další případné dotazy starostů a zastupitelů obcí.  

 Správa NPŠ nevysvětlila následující skutečnost: Linka Horská Kvilda - Kvilda 
- Bučina od samého počátku byla, a i nadále zůstává, součástí projektu Zelené 
autobusy garantovaného Správou NPŠ. Bylo by tedy logické, aby byl provoz 
této linky, v rámci projetu uhrazen přímo Správou NPŠ provozovateli dopravy, 
tj. ČSAD Plzeň, a. s.. Mikroregionu, ani obcím nebyl sdělen nelogický důvod 
ekonomického vyjmutí této linky z projektu Zelené autobusy. Těžko pak lze 
vysvětlit např. Městu Kašperské Hory, či Obci Srní, že mají, z obecního 
rozpočtu na linku Horská Kvilda - Kvilda - Bučina finančně přispívat. A už 
vůbec nelze stavět Mikroregion Šumava-západ do role subjektu, který tuto 



linku garantuje a přenášet na něj jakousi odpovědnost za úhradu jejího 
provozu.   

 Do dnešního dne na projekt ZA 2014 nepřispělo 5 obcí. Za tohoto stavu není pro MŠZ 
přijatelné, aby z peněz obcí, které na ZA 2014 přispěly, zaplatil podíl na provoz ZA 
2014 Správě NPŠ a uhradil provoz ZA 2014 na lince Horská Kvilda – Kvilda – 
Bučina. 

 KR MŠZ rozhodla o následujícím postupu: 
 Mikroregion Šumava-západ neobjednal a ani neprovozoval linku ZA 2014 

Horská Kvilda – Kvilda – Bučina. Nebude tudíž její provoz v žádném případě 
platit. 

 Pokud Správa NPŠ dojedná finanční zapojení všech obcí do projektu ZA 2014 
v plné výši, přispěje MŠZ na projekt ZA 2014 v předjednané výši 200 000,00 
Kč Správě NPŠ. Podmínkou je připsání příspěvku všech obcí na účet MŠZ. 
Správa NPŠ dále dodá MŠZ řádné vyúčtování projektu ZA 2014 ze strany 
ČSAD Plzeň a.s.. Pokud k tomuto nedojde, MŠZ Správě NPŠ na ZA 2014 
nepřispěje. Peníze obcím, které již částku na účet MŠZ poukázaly, budou 
vráceny. 

 MŠZ je ochoten jednat se Správou NPŠ o spolupráci při provozu ZA 2015 za 
následujících podmínek: 
 Správa NPŠ zvolí efektivní komunikaci vůči MŠZ a jednotlivým obcím 

ohledně provozu ZA 2015, tak aby přispěla ke zdárnému  naplnění 
spolupráce. Komunikace ohledně ZA 2014 byla ze strany Správy NPŠ 
naprosto nedostačující a do budoucna je pro MŠZ nepřijatelná. 

 Správa NPŠ svolá jednání ohledně provozu ZA 2015 na leden 2015, za 
přítomnosti koordinátora MŠZ a starostů všech zúčastněných obcí. 

 Pokud MŠZ přispěje na provoz ZA 2015, bude se jednat o příspěvek na 
provoz ZA 2015 jako celek Správě NPŠ. V žádném případě nebude 
MŠZ hradit vyjmuté linky přímo provozovateli dopravy. 

 Na výběr provozovatele dopravy proběhne řádná VZ. 
 

 
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 10                                         zdržel se 0                                  proti 0 
       
Zpráva o hospodaření Mikroregionu 
 

V současné době má Mikroregion dva účty u ČS, a. s.: 
 firemní účet – základní č. účtu 827647339/0800. 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 byl zrušen po vyrovnání veškerých 
finančních závazků projektu v červenci 2014. Veškeré platby z tohoto účtu 
proběhly dle usnesení VH ze dne 7. 12. 2010. 
 



Členské příspěvky za rok 2014 byly zaplaceny všemi členskými obcemi MŠZ. 
Z podnikatelské sféry a NNO nebyly příspěvky zaplaceny společností Offpark Sušice, s.r.o za 
r. 2013. 
 
           S prostředky Mikroregionu je nakládáno v rámci zákona a Stanov MŠZ. 

 
Hlasování o přijetí zprávy o hospodaření Mikroregionu:  

            Pro 10                                        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 a dotační tituly 2014 - 2020 MŠZ 

 
 Přeshraniční spolupráce 

 
Spolupráce MŠZ s ILE obcí v Bavorském lese 

   
 Info koordinátora o zakládání ILE (Integrierte Ländliche Entwicklung)  

v Bavorsku a představení ILE v regionu Bavorský les – obce Frauenau, 
Lindberg, Neuschönau, Spigelau, St. Oswald – Riedelhütte a B. Eisenstein).  

 Info koordinátora o Operačním programu EÚS (Evropská územní spolupráce) 
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2014 – 2020. Pro čerpání dotací 
z tohoto programu je nutná smlouva o spolupráci s přeshraničním partnerem. 

 Koordinační rada schválila dne 27. 11. 2014 partnerskou smlouvu s ILE obcí 
v Bavorském lese a pověřila koordinátora jejím podpisem. Dále KR pověřila 
koordinátora svoláním schůzky starostů MŠZ a ILE. 

 Koordinátor dojednal podpis smlouvy za účasti starostů a pozvaných hostů na 
přelom února a března 2014. 

 Pro podávání žádostí dotace z přeshraniční spolupráce ČR – Svobodný stát 
Bavorsko je žádoucí vytvoření společné strategie s uvedením vzájemně 
schválených a podporovaných projektů. Podklady k seznamu projektů 
poskytnou starostové jednotlivých obcí. 

 
VH MŠZ souhlasí se spoluprací s ILE obcí v Bavorském lese 
Pro 10                                        zdržel se 0                                  proti 0 
 
VH MŠZ souhlasí s vypracování společné strategie postupu a zásobníku projektů. 
Pro 10                                        zdržel se 0                                  proti 0 
 
VH požaduje, aby koordinátor zaslal všem starostům bližší informace k přeshraniční 
spolupráci EÚS ČR – Bavorsko 2014 – 2020. 
Termín: 12. 12. 2014 
Pro 10                                        zdržel se 0                                  proti 0 
 
 



VH pověřuje koordinátora dalším jednáním s bavorskou stranou o přeshraniční 
spolupráci. 
Pro 10                                        zdržel se 0                                  proti 0 
 

 Ostatní dotační tituly 
V r. 2015 budou schváleny definitivní verze operačních programů pro čerpání dotací 
z EU.  
Koordinátor zjistí možnosti využití nově vypsaných dotačních programů pro období 
2014 – 2020 pro MŠZ a bude průběžně informovat starosty na KR. 
Termín: Průběžně 
Pro 10                                        zdržel se 0                                  proti 0 

 
Různé 
 

 KR dne 27. 11. 2014 rozhodla, že se MŠZ nezúčastní VCR Holiday World 2015.  
VH bere na vědomí. 

 Zelené autobusy. VH MŠZ se shodla, že: 
 MŠZ ani členské obce si nepřejí ukončení projektu ZA. 
 MŠZ učinil a učiní vše pro to, aby ZA 2014 byly provozovány.  
 MŠZ a jeho členské obce si přejí provoz ZA i v dalších letech. Je však nutná 

optimalizace a racionalizaci provozu. Dále je nutno zadat transparentní 
výběrové řízení na provoz ZA v plném rozsahu projektu a na všechny linky. 

 MŠZ si přeje řešit současnou nedobrou situaci, která vznikla nečinností Správy 
NPŠ. Nelze připustit, aby tato skutečnost ohrozila provoz ZA v dalších letech. 

 
VH MŠZ pověřuje koordinátora jednáním s pověřeným ředitelem Správy NPŠ, o 
svolání pracovní porady ohledně provozu ZA 2015 na leden 2015, za přítomnosti 
koordinátora MŠZ a starostů všech zúčastněných obcí. 
Pro 10                                        zdržel se 0                                  proti 0 

 
Diskuse 

 
Diskuze proběhla přímo při projednávání jednotlivých bodů 

 
Usnesení 
  

Viz. Přiložený zápis Usnesení VH MŠZ ze dne 9. 12. 2014 
Závěr 

 
 

 
 
 

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


