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

 
Místo: zasedací místnost OÚ Modrava 
Datum a čas: 28. 11. 2013,  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 
- 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: Václav Vostradovský, Horst Hasenöhrl, Michal Šnebergr 
         Pro 10                                         zdržel se 0                                  proti 0 
 
Ověřovatel zápisu: Jiří Vichr 
         Pro 10                                         zdržel se 0                                  proti 0 
 
Zapisovatelem byla jmenována Jana Kocurová  
 
Členská základna 
 
Projednání členství – ukončení členství na základě vlastní žádosti: 
 Invest tel, s.r.o. 

Na vědomí 
 
Zpráva o činnosti Mikroregionu  
       

Tato zpráva zahrnuje období od 6. 12. 2012 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  
Úkol je průběžně plněn. Podrobnější informace v samostatném bodě „Dotační tituly“ 

 
2. Projekty schválené KR 

                         
 Implementace Marketingové strategie Šumavy 
        KR byla předložena rešerše Implementace Marketingové strategie Šumavy 

zahrnující: 
 shrnutí současného stavu 
 návrh konkrétních marketingových nástrojů a opatření na území Šumavy 
 vytvoření jednotného rámce 
        KR doporučuje VH ke schválení Implementaci marketingové strategie Šumavy 

za prioritní projekt MŠZ  
        Pro 10                                         zdržel se 0                                  proti 0 
 
 Řešení dopravy na území Šumavy  
        KR byla předložena rešerše Ekologická doprava (E-mobilita) - Řešení dopravy na 

území Šumavy zahrnující: 
 shrnutí současného stavu 
 segmentace dopravy  
 návrh jednotlivých opatření 
       KR doporučuje VH ke schválení Řešení dopravy na Šumavě (E-mobilita) za 

prioritní projekt MŠZ 
       Pro: 10    Zdržel se: 0    Proti: 0 
 
       VH MŠZ souhlasí s vyplacením celkové částky 20 000,00 Kč za zpracování 

rešerše Implementace Marketingové strategie Šumavy a rešerše Řešení dopravy 
na území Šumavy Ing. Jaroslavu Tachovskému.  

       Pro: 9    Zdržel se: 1    Proti: 0 
 

3. Zapojení MŠZ do projektu PK Klidné příhraničí 
V současné době jedná PK o změně projektu Klidné příhraničí,  již schváleného ke 
spolufinancování z dotačního titulu  Cíl3 ČR – Svobodný stát Bavorsko. Žádost o 
změnu se týká rozšíření na území MŠZ s využitím neschváleného projektu Klidný 
region. Spoluúčast žadatele by v tomto případě platil PK, provoz zařízení jednotlivé 
obce. 
Hlasování o připojení k projektu PK Klidné příhraničí: 
Pro: 10    Zdržel se: 0    Proti: 0 
 

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 tři účty u ČS, a. s.: 
 firemní účet – základní č. účtu 827647339/0800 ve výši 408 382,51 Kč (stav 

k 31. 10. 2013). 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 2013 byly zaplaceny všemi členskými obcemi MŠZ. 

Z podnikatelské sféry a NNO nebyly příspěvky zaplaceny společností ČD, a.s, - 
stavební správa Plzeň a Offpark Sušice, s.r.o. 

 
           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 MŠZ 
 
1. Marketingová strategie a propagace Šumavy 

Dne 1. 7. 2013 proběhlo proplacení  I. etapy projektu ve výši 7 722 444,71 Kč. Dne 
25. 6. 2013 byla podána Průběžná monitorovací zpráva č. 3 za II. etapu projektu a 8. 10. 
2013 Závěrečná monitorovací zpráva se žádostí o proplacení II. etapy projektu ve výši 
2 955 057,40 Kč. Dne 7. 10. 2013 proběhla fyzická kontrola projektu kanceláří ROP JZ 
v místě sídla žadatele. Dne 28. 11. 2013 byl MŠZ doručen dopis z kanceláře ROP JZ se 
zpochybněním VZ na generálního dodavatele s přiloženým platebním výměrem na 
vrácení dotace vyplacené v 1. etapě projektu. Podání ROP JZ bude projednáno dne 29. 
11. 2013 s právním zastoupením Modravy a členové MŠZ budou informováni o dalším 
postupu.  

VH bere na vědomí informaci o průběhu projektu. 
 
2. Tierisch Wild 

Byla ukončena fyzická realizace projektu. V současné době se čeká na ukončení 
administrace projektu bavorským Lead Partnerem. 

VH bere na vědomí informaci o průběhu projektu 
 
 



Různé 
 Informace p. Vostradovského o návštěvě zástupců Mikroregionu Rýmařovsko na 

Kvildě dne 10. 10. 2013. 
VH bere na vědomí. 
 

 Návrh p. Svobody na účast Šumavy, jako celku na VCR Holiday World v Praze 
v únoru 2014. 
VH s návrhem souhlasí.  
VCR Holiday World 2014 se závazně zúčastní následující obce: Kvilda, Modrava, 
Horská Kvilda, Rejštejn, Dlouhá Ves, Kašperské Hory, Železná Ruda, Čachrov.   
Koordinátor osloví zbývající obce MŠZ a Ing. Lelkovou předsedkyni Mikroregionu 
Horní Vltava – Boubínsko a přizve je k účasti. 
Celkové náklady účasti nepřesáhnou 100 000,-- Kč a budou rozděleny mezi jednotlivé 
účastnické obce. 
 
Hlasování o účasti na VCR Holiday World Praha 2014:  

            Pro 10                                        zdržel se 0                                  proti 0 
 
Organizačně účast na VCR Holiday World Praha 2014 zajistí MŠZ.  
Odpovídá: Tachovský, Svoboda                                                        Termín: 31. 1. 2014  

 
 Informace p. Bernardové – starostky Města Kašperké Hory o 

plánovaných průzkumných pracích spojených s těžbou zlata na území Města 
Kašperské Hory. 
 
Mikroregion Šumava - západ nesouhlasí s těžbou zlata na Šumavě, včetně provádění 
souvisejících průzkumných prací. Šumava by měla do budoucna zůstat územím se 
zdravým životním prostředím pro rekreační účely.  
Pro 10                                        zdržel se 0                                  proti 0 
 

 P. Vichr – starosta Dlouhé Vsi -  návrh na revizi záplavových území.  
V současné době se všechny kempy na Vydře a Otavě (Antýgl, Radešov, Annín, Nové 
Městečko) nacházejí v záplavových územích. To znemožňuje jakékoli investice do 
jejich oprav, příp. novou výstavbu a rozšíření. Přitom ani jeden z kempů není 
záplavami fakticky ohrožen. Nemožnost dalších investic má negativní dopad na rozvoj 
cestovního ruchu a tím i na ekonomický příslušných obcí. 
 
MŠZ podporuje požadavek Obce Dlouhá Ves na revizi záplavových území na Vydře a 
na Otavě. 
Pro 10                                        zdržel se 0                                  proti 0 

 
 VH MŠZ požaduje, aby Mikroregion Šumava západ aktivně zastupoval zájmy obcí v 

biosférické rezervaci Šumava při přípravě a zpracování rozvojových dokumentů 
cestovního ruchu zpracovávaných zejména Krajskými úřady Plzeňského a Jihočeského 
kraje, Českou centrálou cestovního ruchu, Czech Tourismem, Regionální rozvojovou 
agenturou Plzeňského kraje, Regionální rozvojovou agenturou Stachy, Jihočeskou 
centrálou cestovního ruchu a Správou NP a CHKO Šumava.    
Pro 10                                        zdržel se 0                                  proti 0 
 

 



Diskuse 
 
Diskuze proběhla přímo při projednávání jednotlivých bodů 

 
Usnesení 
  

Viz. Přiložený zápis Usnesení VH MŠZ ze dne 28. 11. 2013 
Závěr 

 
 

 
 
 

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


