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

 
Místo: zasedací místnost OÚ Modrava  
Datum a čas: 18. 12. 2006  10,00 – 13,00 hod. 
Přítomni: dle prezenční listiny 
 
Program :  

• Zahájení 
• Volba komise pro usnesení, ověřovatele zápisu a jmenování zapisovatele  
• Členská základna 
• Orgány Mikroregionu – koordinační rada 
• Zpráva o činnosti Mikroregionu 
• Zpráva o hospodaření Mikroregionu 
• Revizní zpráva  
• Vstup do národní sítě zdravých měst ČR                    
• Rozvojová strategie Mikroregionu – závěrečná zpráva  
• Informační kamerový systém Mikroregionu – závěrečná zpráva 
• Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje – zásobník projektů 
• Strukturální fondy EU 
• Spolupráce s NP a CHKO  
• Různé  
• Diskuse 
• Usnesení  
• Závěr 

   
        Hlasování o navrženém programu VH 
         Pro 17                                         zdržel se 0                                    proti 0 
 
Volba komise pro usnesení, ověřovatele zápisu a jmenování zapisovatel e 
   Komise pro usnesení ve složení: p. Bejvl, p. Hasenöhrl,  p.Sklenář 

 Pro 17                                        zdržel se 0                                     proti 0 
  Ověřovatel zápisu p. Rubáš 

 Pro 17                                        zdržel se 0                                     proti 0 
  Zapisovatelem byl jmenován p. Ševčík  
 
Členská základna 
 
   Vzhledem ke změnám organizačních struktur ČD, a. s. bude po vzájemné dohodě ukončeno  
členství ČD UŽST Klatovy.   

Pro 17                                        zdržel se 0                                     proti 0 
 

Pro neplnění členských povinností je navrženo ukončení členství dle stanov následujícím 
členům Mikroregionu: 

 
CK Vaca, s. r. o. 

 Pro 17                                         zdržel se 0                                     proti 0 



 
 TJ Tatran 
  Na návrh starosty Města Železné Rudy projedná koordinátor a starosta ještě jednou 

možnost setrvání TJ Tatran v Mikroregionu. Na příští VH bude podána zpráva a bude se 
případně znovu hlasovat. 

 Pro 17                                        zdržel se 0                                      proti 0 
     

Orgány Mikroregionu – koordinační rada 
 

Vzhledem ke znění stanov Mikroregionu, ke komunálním volbám a ke změnám 
starostů některých obcí je nutno ustavit novou koordinační radu, neboť dle hlavy XIV stanov 
Mikroregionu je koordinační rada složená ze starostů členských obcí a koordinátora. Její 
složení je tedy dáno stanovami a VH bere na vědomí a souhlasí se složením koordinační rady 
ve složení: Kroupa, Bejvl, Šnebergr, Kabát, Pěčová, Schubert, Vostradovský, Hones, 
Hosenohörl, Balounová, koordinátor Tachovský 
           Pro 17                                        zdržel se 0                                     proti 0 

Zpráva o činnosti Mikroregionu  
 
      Tato zpráva zahrnuje období od 16. 1. 2006 do dnešní VH.  

Úkoly a jejich plnění: 
1. VH pověřuje koordinátora sepsáním smlouvy s odborně způsobilou fyzickou nebo 

právnickou osobou na zajištění komplexních služeb pro Mikroregion Šumava – západ. 
Zejména na zajištění účetnictví, daňové agendy, administraci fondů a dotací a 
veřejných zakázek.  

            Splněno  
  

2. Členská základna, docházka, placení příspěvků. 
VH trvá na plnění povinností svých členů vyplývajících ze stanov. Ukládá 
koordinátorovi, aby oslovil členy, kteří si neplní své povinnosti (účast na VH, placení 
členských příspěvků) a vyzval je k vyjádření, zda chtějí nadále být členy 
Mikroregionu a pokud ano, aby doplatili své příspěvky a začali se účastnit jednání 
VH. V případě, že nedojde k nápravě, bude na příští VH hlasováno o jejich vyloučení. 
Splněno 
 

3. Pokračovat v naplňování zaktualizované rozvojové strategie Mikroregionu.  Za tento 
bod odpovídal Ing. Tachovský a starostové jednotlivých obcí. Termín  průběžně. 
Splněno 

 
4. Pokračovat ve vybudování informačního kamerového systému a rekonstrukci www   

stránek. Odpovídal Ing. Tachovský, termín průběžně. 
Splněno 

         
5. Prezentace Mikroregionu na veletrzích cestovního ruchu a prověření možnosti získání 

dotací na tento záměr. Odpovídali Sklenář, Tachovský. 
Po neúspěšné žádosti o dotace a se koordinační rada na svém jednání dne 24. 11. 2006 
dohodla a předkládá ke schválení VH následující návrh: 

      Propagace Mikroregionu. Koordinační rada souhlasí se společnou prezentací 
Mikroregionu na veletrzích cestovního ruchu. Jednotlivé obce se budou společně 
podílet na provozování a financování stánku na veletrhu Holiday World v Praze 



v únoru 2006 a budou jednat o dalších možnostech společné prezentace. Celková 
částka za výstavu Holiday World činí cca 30 000,-- Kč. 
Pro 17                                        zdržel se 0                                    proti  0 

 
Hlasování o přijetí zprávy o činnosti Mikroregionu:  

            Pro 17                                       zdržel se 0                                     proti 0 
 
Zpráva o hospodaření Mikroregionu 
 

Koordinátor podal zprávu o nakládání s prostředky Mikroregionu a o stavu účtů. 
Bankovní výpisy jednotlivých účtů ke dni 15. 12. 2006 jsou přílohou písemné verze 
tohoto zápisu. 

 
Upozornění na znění stanov – zaplatit členské příspěvky do konce března, a to ve 

stejné výši jako loňského roku. 
  
S prostředky Mikroregionu je nakládáno v rámci zákona. 
 
Hlasování o přijetí zprávy o hospodaření Mikroregionu:  
Pro 17                                       zdržel se 0                                     proti 0 

 
Zpráva revizní komise  
 

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

Zpráva se dává pouze na vědomí, nehlasuje se o ní. 
 

Vstup do sítě zdravých měst 
 

Dne 13. 10. 2006 proběhla  na Modravě schůzka představitelů Mikroregionu  Ing. 
Tachovského a p. Schuberta  s ředitelem Národní sítě zdravých měst ČR Ing. Švecem. 
 

Na schůzce s ředitelem  Národní sítě zdravých měst byly vydefinovány jednotlivé 
okruhy možné spolupráce. Velice přínosné se jeví především další využití zpracované 
strategie Mikroregionu Šumava – západ a její sladění s evropskými normami,  podpora z ní 
vyplývajících projektů a nalezení jejich financování ze státních i evropských fondů. Přínosné 
je i získávání cenných informací ohledně udržitelného rozvoje oblasti i dotační politiky 
týkající se státních i evropských fondů. 

 
Po vstupním jednání lze konstatovat, že Mikroregion Šumava – západ má zájem o 

další spolupráci a koordinační rada doporučuje vstup Mikroregionu Šumava – západ do 
Národní sítě zdravých měst.   

 
Hlasování o vstupu do NSZM:  
Pro 15                                      zdržel se 2                                     proti 0 
 
 

 



Rozvojová strategie Mikroregionu Šumava – Západ – závěrečná zpráva 
 
 Dne 31. 8. 2006 byl úspěšně dokončen projekt „Rozvojová strategie 
Mikroregionu Šumava – západ“. Byly dodrženy veškeré podmínky nutné k vyplacení 
dotačního titulu.  
  
Informační kamerový systém Mikroregionu Šumava – Západ – závěrečná 
zpráva 
 
 Dne 31. 8. 2006 byl úspěšně dokončen projekt „Informační kamerový 
systém“. Byly dodrženy veškeré podmínky nutné k vyplacení dotačního titulu.  
 
 
 
Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje – zásobník projektů 
 

– „Regionální rozvojová strategie Mikroregionu“ vygenerovala konkrétní projekty. Tyto 
byly zapracovány do zásobníku projektů tvořeného v rámci projektu BAK PK, kde je 
Mikroregion územním partnerem Plzeňského kraje. 

– Projekty v zásobníku BAK PK lze doplňovat o další záměry či je upravovat na 
webové adrese http://bak.kr-plzensky.cz/. 

– O vkládání či úpravě projektů se lze domluvit  s koordinátorem Mikroregionu 
 
Strukturální fondy EU 
 
 VH Mikroregionu schvaluje zařazení záměru osazení Mikroregionu 
interaktivními informačními panely a informačními tabulemi a záměru zavedení rychlého 
internetu na území Mikroregionu do plánovaných akcí Mikroregionu. Po vypsání grantů bude 
na oba projekty podána koordinátorem žádost.  

Pro 17                                        zdržel se 0                                    proti 0 
 
Spolupráce s NP a CHKOŠ 
 
 Mikroregion Šumava – západ vítá dlouhodobě vstřícný přístup a ochotu 
komunikovat u ředitele Správy NP a CHKOŠ Ing. Pavlička, Konstatuje, že se jedná o 
jednoznačně kladný posun oproti minulému vedení Správy NP a CHKOŠ. Vítá i koncepční a 
projektové aktivity Správy NP a CHKOŠ.  
 
 VH Mikroregionu Šumava – západ vydává následující usnesení: 
 Mikroregion Šumava – západ podporuje výstavbu cyklostezky Gerlova Huť 
–  Kvilda a velmi kladně hodnotí ukončení a uvedení do provozu její I. etapy z Gerlovy Hutě 
směrem na Prášily, včetně záchytného parkoviště. 

Pro 17                                        zdržel se 0                                    proti 0 
 
 
 
 
 

http://bak.kr-plzensky.cz/


 VH Mikroregionu Šumava – západ,  v souladu s usnesením koordinační 
rady, prohlašuje, že se jeví jako neadekvátní přístup vedoucího Správy CHKOŠ Mgr. 
Hubeného, který  narušuje jakoukoli snahu o spolupráci a vyvolává zbytečné napětí. Přístup 
Mgr. Hubeného je vnímán jako neúměrně tvrdý, konfrontační, často zbytečně  preferující 
restrikce před dohodou. Tento přístup je v přímém rozporu s budováním udržitelného rozvoje 
celé oblasti. VH Mikroregionu vyjadřuje podiv nad tím, že činnost Mgr. Hubeného vykazuje i 
rozpory s rozhodnutím jemu nadřízených úředníků či orgánů. Jako příklad lze uvést vytrvalou 
snahu o zabránění chemické údržby silnice I. tř. č. 27/I v úseku Javorná – Gerlova Huť. 
Způsob údržby je přitom dán výjimkou vlády ČR. Dle vyjádření členů Mikroregionu se jedná 
o kroky hraničící s obecným ohrožením. Paradoxem je, že právě tato silnice je hlavní 
přístupovou komunikací k právě, Správou NP a CHKOŠ, vybudované cyklostezce, a v zimě 
lyžařské stopě,  z Gerlovy Hutě směrem na Prášily. VH Mikroregionu Šumava – západ  žádá 
ředitele NP a CHKOŠ o nápravu.  
 
Různé 
Ing. Papež poslanec PSP 

– Podpořil požadavek VH Mikroregionu Šumava – západ na chemickou údržbu 
komunikace I. tř. č. 27/I v úseku Javorná - Gerlova Huť a požadavek Mikroregionu na 
standardní vystupování Mgr. Hubeného 

– Ocenil vstřícný  přístup Ing. Pavlička vůči Mikroregionu Šumava – západ 
– Ocenil projektové aktivity Správy NP a CHKOŠ, zejména otevření I.etapy 

cyklostezky z Gerlovy Hutě směrem na Prášily a vybudování souvisejícího parkoviště. 
– Ocenil práci koordinátora Mikroregionu Ing. Tachovského 

 
P. Schubert – ocenil práci koordinátora Mikroregionu Ing. Tachovského a přístup Města  
                      Železná  Ruda umožňující jeho činnost 
 
Ing. Šnebergr – přislíbil podporu Ing. Tachovského jako koordinátora Mikroregionu Městem       
                          Železná Ruda a další umožnění jeho činnosti 
 
Ing. Balounová – požadavek na instalaci bankomatů. Koordinátor prověří tuto možnost. 
 
Dopravní situace  

– Nutno, mimo jiné, řešit autobusovou dopravu, a to: 
1. zimní provoz ekobusů na Šumavě 
2. vytvoření dopravních os Železná Ruda – Kvilda a Železná Ruda – Sušice 
3. zavedení společné česko – bavorské jízdenky 

Bude řešeno v rámci rozvojové strategie Mikroregionu. Jedná se o průběžný úkol. 
Odpovídají koordinátor a starostové obcí. 
 

Smlouva o spolupráci 
VH Mikroregionu souhlasí s předloženou smlouvou o spolupráci s organizací Šumavská 
Renesance a pověřuje koordinátora jejím podpisem 

Pro 14                                        zdržel se 0                                    proti 0 
 
Informace o žádosti Města Sušice o vstup do Mikroregionu Šumava – západ. Ing. Tachovský 
a p. Schubert budou jednat o podmínkách. Výsledky budou předloženy koordinační radě a její 
doporučení příští VH k hlasování. 
 



Informace o programu Leader a o možnostech založení MAS.  Ing. Tachovský a p. Schubert 
budou jednat o podmínkách. Výsledky budou předloženy koordinační radě a její doporučení 
příští VH k hlasování. 
 
Diskuse  
 
Závěr 
 
 
 
 
Antonín Schubert                                                                                   Ing. Jaroslav Tachovský 
Předseda Mikroregionu                                                                          Koordinátor 


