USNESENÍ
Valné Hromady Mikroregionu Šumava – Západ
Místo: zasedací místnost OÚ Modrava
Datum a čas: 10. 3. 2008 10,00 – 13,00 hod.
Přítomni: dle prezenční listiny
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VH schvaluje ukončení členství společnosti Sport Service, s. r. o. – provozovatel
sjezdového areálu Špičák
VH bere na vědomí ukončení členství Šumava Tour, s. r. o. na vlastní žádost
VH schvaluje zprávu o činnosti Mikroregionu
VH schvaluje zprávu o hospodaření Mikroregionu
VH bere na vědomí zprávu revizní komise
VH schvaluje podání žádosti na fond Phare Revolving v dubnu 2008
VH schvaluje výši dotace 2 mil Kč a prohlašuje, že MŠZ je schopen profinancovat
celý projekt a dofinancovat svoji spoluúčast ve výši 10%
VH souhlasí s vytvořením zvláštního účtu na tento fond v případě úspěšného podání
žádosti
VH souhlasí s partnerstvím MŠZ v přeshraničním projektu Tierisch Wild
VH souhlasí s předloženým návrhem projektu „Marketingová strategie a propagace
Šumavy“ v předložené podobě a souhlasí s podáním žádosti na ROP NUTS II
Jihozápad
VH MŠZ souhlasí s metodickou pomocí Ing. Romana Reisera, IČ 45344680 při
přípravě a administraci projektu
VH MŠZ schvaluje celkový rozpočet projektu ve výši 10 541 970,-- Kč a prohlašuje,
že MŠZ je schopen profinancovat celý projekt a dofinancovat svoji spoluúčast
V případě úspěšného podání žádosti souhlasí VH MŠZ s vytvořením zvláštního účtu
na tento fond
VH schvaluje smlouvu o partnerství spolupráci s CpKP Jižní Čechy v Českých
Budějovicích na realizaci MA 21 v MŠZ
VH schvaluje smlouvu o partnerství s Mikroregionem Horní Vltava - Boubínsko na
realizaci MA 21 v MŠZ
VH MŠZ schvaluje smlouvu o partnerství se Správou NP a CHKOŠ na realizaci MA
21 v MŠZ
VH MŠZ schvaluje smlouvu o bezplatném poskytnutí marketingové značky Šumava
Partner Obcí Modrava Mikroregionu
VH schvaluje smlouvu o partnerství se Správou NP a CHKOŠ na realizaci projektu
Marketingová strategie a propagace Šumavy
VH schvaluje mandátní smlouvu na vypracování podání a administraci žádosti na
Marketingovou strategii a propagaci Šumavy s Mikroregionem Horní Vltava –
Boubínsko. MŠZ jako mandant, Mikroregion Horní Vltava – Boubínsko jako
mandatář.
VH schvaluje konání veřejných projednání MŠZ a v jednotlivých obcích v rámci MA
21

20/08 Na návrh Koordinační rady schvaluje VH MŠZ následující návrhy usnesení nutných
pro činnost MŠZ v NSZM:
• Valná hromada s c h v a l u j e členství Mikroregionu Šumava - západ v
asociaci Národní síť Zdravých měst ČR
• Valná hromada s o u h l a s í s tím, že Mikroregion Šumava – západ pověří
zástupce mikroregionu Antonína Schuberta pro Projekt Zdravý mikroregion.
• Valná hromada s o u h l a s í s tím, že Mikroregion Šumava - západ pověří Ing.
Jaroslava Tachovského operativním kontaktem s asociací NSZM ČR a místní
distribucí získaných informací.
• Valná hromada s c h v a l u j e Deklaraci Projektu Zdravý Mikroregion Šumava
- západ v předloženém znění bez připomínek
21/08 VH bere na vědomí informace o činnosti MAS LAG Centrální Šumava, o. s.
22/08 VH Mikroregionu Šumava – západ odsuzuje článek p. Macha v únorovém vydání
Železnorudského zpravodaje. Jedná se o hrubé a nepravdivé napadení mikroregionu
a jeho členů s cílem poškodit jejich zájmy. Od pana Macha bude požadováno
vysvětlení a veřejná omluva. V opačném případě na něj bude podáno trestní
oznámení.
23/08 Koordinátor zajistí pozvání p. Macha na příští koordinační radu MŠZ

ZÁPIS
z jednání koordinační rady Mikroregionu Šumava – Západ
Místo: Zasedací místnost OÚ Modrava
Datum a čas: 18. 10. 2007, 9:00 – 12:00 hod.
Přítomni: p. Schubert, Mottl, Hasenöhrl, Ing.Šnebergr, Kabát, Soukup, Bejvl, Tachovský
Program:

Zahájení
Regionální rozvoj na Šumavě, čerpání finančních prostředků z fondů EU
Marketingová značka Šumava Partner
Mandátní smlouva MŠZ s obcemi
Vytvoření pracovního předsednictva
Změna hlasování koordinační rady
Změna stanov
Finanční záležitosti
Různé

Regionální rozvoj na Šumavě, čerpání finančních prostředků z fondů EU
- Koordinátor předložil návrh systému vytipování a podávání žádostí o dotační tituly na
fondy EU.
• MŠZ připraví podklady, povede poradenství a zprostředkuje výběr
dodavatelů, které provedou pro obce jednotlivé úkony. Nutno respektovat
zákon o obcích – obce si musí samy dodavatele potvrdit a nasmlouvat. MŠZ
pouze doporučí. Na vyžádání obce provede úkony přímo MŠZ. Nutno
respektovat i zákon o veřejných zakázkách.
• Projekty budou zadávány jednotlivě. MŠZ nepřipustí exkluzivitu jedné
společnosti nad všemi projekty na území MŠZ.
• Jeden úkon nebude podmiňován druhým. Nelze tedy podmiňovat např.
podání žádosti financováním. Lze spojit pouze tehdy, nebude-li to v rozporu
se zákonem a bude-li schváleno obcí jako výhodné.
Marketingová značka Šumava Partner
- Obec Modrava si zaregistrovala marketingovou značku Šumava Partner. Tato značka
bude bezplatně na základě smlouvy mezi Obcí Modrava a MŠZ poskytnuta MŠZ.
Projekty, které budou touto značkou podporovány, budou brány jako prioritní a
podporované projekty MŠZ a budou čerpat veškeré dosažitelné výhody (slevy na
služby, pomoc při administrativě, podporu při prosazování projektů na financování
apod.)
- Starostové zašlou koordinátorovi do 26. 10. 2007 seznam projektů, které na svém
území chtějí zařadit do skupiny projektů podporovaných marketingovou značkou
Šumava Partner. Jedná se o projekty obecní i projekty ostatních právnických osob
podnikajících na jejich území.
- Koordinátor projekty sesumarizuje a po jejich odhlasování koordinační radou oficiálně
zařadí pod marketingovou značku Šumava Partner.
- Pod značku Šumava Partner lze v budoucnosti doplňovat další vhodné projekty.

Mandátní smlouva mezi MŠZ a obcemi (právnickými osobami MŠZ)
Koordinátor rozešle starostům návrh mandátní smlouvy mezi MŠZ a obcemi na
poskytování servisu MŠZ obcím při získávání dotací. V případě, že jednotliví starostové znění
smlouvy schválí, bude smlouva postupně s obcemi podepsána.
Vytvoření pracovního předsednictva
Pro zefektivnění práce MŠZ bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení: Ing.
Tachovský, p. Schubert, Ing. Pěčová, p. Mottl a Ing. Hrazánková. Statut a činnost tohoto
předsednictva bude upraveno změnou stanov MŠZ.
Změna hlasování koordinační rady
Koordinační rada souhlasí s tím, aby v naléhavých případech bylo možno hlasovat pomocí
e-mailu (per – rollam).
Změna stanov
- Vypustit Článek XVII., bod 2., písm. a), písm. b) Stanov, neboť je zdvojený
s Článkem XVI. bodem 1 Stanov.
- Doplnit v části třetí Orgány sdružení nový článek XV. „Pracovní předsednictvo“
„Pracovní předsednictvo se skládá z 5ti členů volených koordinačních radou".
Pracovní předsednictvo připravuje podklady pro jednání koordinační rady a VH.
Pracovní předsednictvo je poradním a iniciativním orgánem a nemá hlasovací právo.“
Číslování dalších článků posunout.
- Článek XIV. Koordinační Rada bod 2. doplnit o větu: „Hlasování probíhá osobně na
jednání koordinační rady nebo formou e-mailové pošty (per – rollam). Podklady z emailového hlasování musí být založeny u zápisu následující koordinační rady a musí
být na jednání této koordinační rady vzaty na vědomí.
Finanční záležitosti
- Koordinační rada souhlasí se založením pokladny. Koordinátor bude disponovat
2000,-- Kč na drobné výdaje, které podléhají evidenci v peněžním deníku. (z důvodu
nutnosti uhradit poštovné a další drobné výdaje byla pokladna založena dne….. po
předchozím schválení p. Schuberta, Mottla, Pěčové, Vostradovského, Šnebergra,
Honese, Hosenöhrla, s tím, že založení pokladny bude zpětně schváleno na příští
koordinační radě).
- Koordinační rada souhlasí s proplacením vedení účetnictví společnosti Agrekon,
prostřednictvím společnosti PFI, s. r. o.. Měsíční odměna bude 700,-- Kč/měs.
Odměna se vztahuje na období od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2007, tj. 24 odpracovaných
měsíců.
Různé
- Koordinační rada souhlasí s následujícím návrhem usnesení nutných pro činnost MŠZ
v NSZM a doporučuje jejich schválení na příští VH.
• Valná hromada s c h v a l u j e členství Mikroregionu Šumava - západ v
asociaci Národní síť Zdravých měst ČR.
• Valná hromada s o u h l a s í s tím, že Mikroregion Šumava – západ pověří
zástupce mikroregionu Antonína Schuberta pro Projekt Zdravý mikroregion.
• Valná hromada s o u h l a s í s tím, že Mikroregion Šumava - západ pověří Ing.
Jaroslava Tachovského operativním kontaktem s asociací NSZM ČR a místní
distribucí získaných informací.

•

Valná hromada s c h v a l u j e Deklaraci Projektu Zdravý Mikroregion Šumava
- západ v předloženém znění bez připomínek.
- Koordinační rada souhlasí se zařazením projektu „Internetizace Mikroregionu“ do
společného projektu Správy NPŠ, Mikroregionu, Horní Vltava Boubínsko a MŠZ na
budování komunikačních sítí v rámci programu Smart City.
- Koordinační schvaluje činnost Ing. Jaroslava Tachovského, jako pečovatele MŠZ za
rok 2007.

Zapsal: Ing. Tachovský

Antonín Schubert

Ing. Jaroslav Tachovský

