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

 
Místo: zasedací místnost OÚ Kvilda 
Datum a čas: 6. 12. 2012,  10:00 – 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“, „Klidný region“ 
- Šumavská karta 
- 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: Ing. Hrazánková, p. Horst Hasenöhrl, p. Ritterová 
         Pro 10                                         zdržel se 0                                  proti 0 
 
Ověřovatel zápisu: p. Rada 
         Pro 10                                         zdržel se 0                                  proti 0 
Zapisovatelem byla jmenována Jana Kocurová  
 
Členská základna 
 
Projednání členství – návrh na vyloučení dle čl. VI. stanov – neplacení členských příspěvků, 
neúčast na VH:  

 Lesní společnost Železná Ruda, a. s.  
Hlasování o ukončení členství 
Pro 10                                        zdržel se 0                                  proti 0 

 společnost ARC – H, s. r. o. 
Hlasování o ukončení členství 

            Pro 10                                        zdržel se 0                                  proti 0 
 Keltoi, o. s. 

Hlasování o ukončení členství 
Pro 10                                        zdržel se 0                                  proti 0 

 



 Zpráva o činnosti Mikroregionu  
       

Tato zpráva zahrnuje období od 22. 11. 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 
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  
            Splněno 
              

3. Návštěvnická karta – Šumavská karta 
            Podrobnější informace v samostatném bodě „Šumavská karta“ 
 

4. Vytvoření loga a obnovení webových stránek MŠZ 
splněno 
 

5. 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 tři účty u ČS, a. s.: 
 firemní účet – základní č. účtu 827647339/0800 ve výši 473 447,18 Kč (stav 

k 30. 10. 2011). Nedílnou přílohou zápisu je „Výpis z Firemního účtu k 30. 11. 
2012“. 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 ARC–H, s. r. o., 
Lesní společností, a. s. Železná Ruda a Keltoi, o. s. 

 
           S prostředky Mikroregionu je nakládáno v rámci zákona 

 



Hlasování o přijetí zprávy o hospodaření Mikroregionu:  
            Pro 10                 0                       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 fyzická realizace projektu.  Byly zaplaceny příslušné faktury dle 
harmonogramu projektu a podána Etapová monitorovací zpráva se žádostí o proplacení na 
ROP NUTS II JZ. Nyní probíhá vyhodnocování projektu ROP NUTS II JZ, konkrétně 
přezkum VZ na ÚOHS. MŠZ čeká na výsledek. 

VH bere na vědomí informaci o průběhu projektu. 
 
2. Tierisch Wild 
Byla ukončena fyzická realizace projektu. Dne 8. 10. 2012 byla předložena Závěrečná zpráva 
se žádostí o proplacení na CRR v Písku. 

VH bere na vědomí informaci o průběhu projektu 
 

3. Klidný region 
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. Žádost nebyla doporučena k financování z fondů EU. 
Některé obce MŠZ se přesto rozhodly projekt realizovat, a to za přímé finanční účasti 
dodavatele technologie – společnosti Gemos, s. r .o..Pokud bude zájem u dalších členských 
obcí MŠZ o vstup do projektu, budou jim koordinátorem poskytnuty bližší informace. 

VH bere na vědomí informaci o projektu. 
 
Návštěvnická karta – Šumavská karta 

1.Usnesení z minulé VH: 
       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 

2. Info Ing. Tachovského o realizaci projektu Šumavská karta společností Šumava Servis 
s.r.o. a o možnostech účasti pro členy MŠZ. Pokud bude zájem členů o účast 
v projektu, bude s nimi individuálně jednáno společností Šumava Servis s.r.o. 

VH bere na vědomí informaci o projektu. 
 
 
 
 



Různé 
 
 
Diskuse 

 
Diskuze proběhla přímo při projednávání jednotlivých bodů 

 
Usnesení 
  

Viz. Přiložený zápis Usnesení VH MŠZ ze dne 6. 12. 2012 
 
Závěr 

 
 

 
 
 

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


