
 
Z Á P I S 

z jednání koordinační rady  Mikroregionu Šumava – Západ 
 

Místo: Zasedací místnost OÚ Modrava  
Datum a čas: 15. 1. 2008, 10:00 – 12:00 hod. 
Přítomni: p. Schubert, Ing.Pěčová, Ing.Balounová, Hasenöhrl, Ing. Hrazánková, Kabát, 
Schmatzová, Tachovský  
                         
 Program:          Zahájení 
                             Marketingová strategie mikroregionu 
                             Veletrhy cestovního ruchu     
                             Finanční záležitosti 
                             Tierisch Wild 
                             Různé 

 
Marketingová strategie mikroregionu  
 

- Koordinátor předložil návrh na sloučení záměru marketingové strategie MŠZ se 
záměrem osazení MŠZ interaktivními tabulemi a doplnění území webovými kamerami 
s dopracováním webových stránek pro nové členy MŠZ. 
Koordinační rada souhlasí 
Do 25. 1. 2007 starostové obcí zašlou koordinátorovi: 

• Zájem o interaktivní tabule ano/ne, pokud ano počet tabulí – spoluúčast obce na  1 
tabuli cca 15 000,-- Kč  

• Zájem o webkameru (doplnění stávajícího projektu Interreg) ano/ne, pokud ano 
počet kamer – spoluúčast 7,5 % ze 60 000 až 150 000 Kč na jednu kamer, dle typu 
vybrané kamery  

•    Účast na marketingu MŠZ  ano/ne –  pokud ano spolupodílení se na: TV šot v ZAK 
a GIMI (cca 3 min.na každou obec), DVD smyčka cca 30 min nekomerční pro 
veletrhy, výstavy cestovního ruchu a nekomerční prezentaci, DVD komerční (možno 
prodávat, cena cca 150.—Kč/ks),  tištěné prospekty, účast na veletrzích a 
výstavách cestovního ruchu v rámci mikroregionu – spoluúčast mikroregionu na 
projektu je cca 150 000,-- Kč. Částka bude rozdělena rovným dílem mezi 
zúčastněné obce.  

Dle zájmu obcí bude/nebude podána žádost na finanční dotaci z fondu RIP jihozápad. 
 
Veletrhy cestovního ruchu 
 

- MŠZ se zúčastnil ve dnech 11. 1. – 14. 1. 2008 veletrhu CR Regiontour Brno. MŠZ 
zde zastupovala sl. Vilišová a paní Schmatzová. Dne 11. 1. 2008 veletrh navštívili p. 
Schubert a  Ing.Tachovský. Účast MŠZ na veletrhu je hodnocena velmi kladně. 
Celkové náklady zaplatí Město Sušice a pak je rozpočte mezi zúčastněné obce. 

- MŠZ se zúčastní veletrhu CR Holiday World v Praze v polovině února 2008. 
Mikroregion zde budou zastupovat sl. Vilišová, paní Schmatzová, sl. Polanková a pan 
Bulan. Celkové náklady zaplatí Město Železná Ruda a pak je rozpočte mezi 
zúčastněné obce. 

 
 
 
 



Finanční záležitosti  
 

- Koordinační rad souhlasí s vyplacením cestovních náhrad Ing. Tachovskému za cestu 
Klatovy – Brno a zpět na veletrh Regiontour Brno dne 11. 1. 2008 v zákonné výši dle 
vyplněného cestovního příkazu. 

            Pro: 8                                                    zdržel se: 0                                               proti: 0 
- Koordinační rad souhlasí s vyplacením cestovních náhrad paní Schmatzové za cestu 

Kvilda – Brno a zpět na veletrh Regiontour Brno ve dnech 11. 1. 2008 a 14. 1. 2008 
v zákonné výši dle vyplněného cestovního příkazu. 

            Pro: 8                                                    zdržel se: 0                                               proti: 0 
 
Tierisch Wild 
 

- Informace koordinátora o jednání ve Zwiesselu, kterých se za českou stranu zúčastnili 
Ing. Tachovský a paní Schmatzová, za bavorskou p. Bomeisel. Bylo potvrzeno, že 
českým partnerem tohoto přeshraničního projektu bude MŠZ. V rámci MŠZ se 
projektu zúčastní následující obce: Borová Lada, Kvilda, Modrava, Srní, Rejštejn, 
Kašperské Hory, Železná Ruda a Horská Kvilda (zatím nepotvrzeno). 

- Další schůzka ve stejném složení se bude konat v prvním únorovém týdnu. Požadavek 
bavorské strany, která zajistí financování, je předložení vhodných projektů českého 
partnera. Na  1 x A4 popsat zamýšlené dotované aktivity (název, stručný popis, cena, 
roční periodicita ano/ne). Toto starostové zašlou do 31. 1. 2008 koordinátorovi jako 
podklad pro jednání. V polovině února 2008 bude svolána pracovní schůzka k projektu 
v plné sestavě (MŠZ, starostové zúčastněných českých obcí a bavorský partner. 
Schůzku svolá koordinátor MŠZ. 

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


