
Z Á P I S 
 

z jednání Koordinační rady Mikroregionu Šumava – západ 
 

Místo: OÚ Modrava, kancelář starosty   
 
Datum a čas: 26. 11. 2019, 9:00 – 11:00 hod. 
 
Přítomni: Javorský, Kočí, Hasenöhrl, Dolejší, Rada, Mottl, Hrazánková, Bejvl, Křovina, 

Schubert, Tachovský                        
 
Program: Zahájení 

Putování bez hranic srdcem Evropy – Závěrečná zpráva, vyúčtování  
   Turistická destinace Šumava 
   VCR 2020 – Praha, Brno, Bratislava  

Různé  
Závěr  

 
Projekt Putování bez hranic srdcem Evropy 

 Ing. Tachovský – předložení závěrečné zprávy a vyúčtování projektu. 
 Závěrečná zpráva byla schválena bez výhrad.  

Závěrečné monitorovací zprávy všech českých partnerů projektu (MŠZ, Obec 
Modrava, Obec Dlouhá Ves) jsou certifikovány. Doposud ale nejsou 
certifikovány zprávy bavorských partnerů. Teprve po certifikaci zpráv všech 
partnerů lze podat zprávu za celý projekt a požádat o finanční prostředky z EU. 
Z důvodu zpoždění na bavorské straně dojde k posunutí termínu převodu 
dotačních finančních prostředků na mikroregion až na 1. pololetí 2020. Tím 
dojde i k posunutí termínu vrácení částky obcím od mikroregionu. Původní 
termín byl smluvně určen nejpozději k 31. 12. 2019.   

 KR MŠZ souhlasí s posunutím termínu vrácení částky obcím nejpozději k 30. 6. 
2020.  

 Koordinátor zašle všem starostům Dodatek veřejnoprávní smlouvy – posunutí 
termínu vrácení částky k projednání v ZO.  

 
Turistická destinace Šumava 

 Turistická destinace – není nová organizace, do které obec vstupuje, ale území. 
Území spravuje MŠZ, jako DMO (destinační management oblasti). Nebudou 
tedy členské poplatky, ale příspěvky na rozvoj CR placené mikroregionu.  

 Financování destinace Šumava – Bavorský les – 3 zdroje: 
 Vlastní zdroje.  

KR souhlasí s částkou 3 Kč/obyvatel/rok, min. 1 000 Kč, jako příspěvkem 
na rozvoj turistické destinace Šumava – Bavorský les. Kromě toho budou 
financovány jednotlivé konkrétní aktivity obcemi, dle jejich zapojení.  

 Zdroje z KÚ PK. Koordinátor požádá o podporu na rok 2020. Finanční 
prostředky budou použity na destinační management (DMO).    

 Zdroje z MMR (CzechTourismu). Zatím není dotační titul. Měl by být v r. 
2021.  

 Koordinátor zašle do konce roku faktury na aktivity konané v r. 2019 – ITEP 
2019, prezentace v MtB Zeitung, dotisk společných propagačních materiálů. 



 Koordinátor předložil plán činnosti na r. 2020 - Příloha č. 1 zápisu. 
 Výdaje na r. 2020 zatím zahrnují pouze účast na VCR Brno, Bratislava, Praha, 

kterých se Region zúčastní v rámci PK. Ostatní výdaje budou upřesněny dle 
příspěvku KÚ PK na rok 2020.  

 
VCR 2020 – Praha, Brno, Bratislava 

 Destinace Šumava – Bavorský les se zúčastní VCR Brno, Bratislava, Praha 
vlastní expozicí v rámci stánku PK. Destinace bude mít pět pultů (Pláně, 
Kašperskohorsko, Sušicko, Železnorudsko, Klatovy) + 1 pult Vimpersko, který 
bude hrazen Městem Vimperk. 

 Zajištění obsluhy stánků, ubytování, doprava. Chod stánků zajistí infocentra 
Modrava, Srní, Kašperské Hory, Sušice, Železná Ruda, Klatovy. Příslušní 
pracovníci si zajistí vše sami. Možno konzultovat přímo s PK p. Beránek. 

 Svoz materiálů. Na VCR Brno a Bratislava budou materiály navezeny do Brna. 
Zajistí Obec Modrava. Převoz z Brna do Bratislavy pak zajistí PK. HW Praha 
bude řešen v únoru samostatně. 

 KR schvaluje proplacení nákladů přímo souvisejících s účastí na VCR z účtu 
MŠZ č. 827647339/0800. 

 
Různé 

 Koordinační rada MŠZ schvaluje Mgr. Pavla Hladkého ‐ ŠumavaNet.CZ, 
Mánesova 805, 339 01 Klatovy, IČ 69433062 jako provozovatele internetové 
prezentace – turistického informačního systému Šumava – Bavorský les (WEB). 
KR MŠZ pověřuje koordinátora podpisem smlouvy – Příloha č. 2 Zápisu. 

 Koordinační rada MŠZ schvaluje Mgr. Pavla Hladkého ‐ ŠumavaNet.CZ, 
Mánesova 805, 339 01 Klatovy, IČ 69433062 jako poskytovatele internetové 
prezentace Regionu Šumava-Bavorský les a pověřuje koordinátora přípravou a 
podpisem smlouvy. 
 

Závěr 
 
Zapsal: Ing. Tachovský 
 
 
 
Ing. Antonín Schubert                                                              Ing. Jaroslav Tachovský 
 
 
 


