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

 
Místo: zasedací místnost OÚ Modrava  
Datum a čas: 5. 3. 2007,  9,00 – 13,00 hod. 
Přítomni: dle prezenční listiny 
 
Program :  

• Zahájení 
• Volba komise pro usnesení, ověřovatele zápisu a jmenování zapisovatele  
• Členská základna 
• Změna stanov 
• Zpráva o činnosti Mikroregionu 
• Zpráva o hospodaření Mikroregionu 
• Revizní zpráva  
• Založení MAS 
• Informace o čerpání fondů EU v období 2007 - 2013 
• Informace o NSZM 
• Různé  
• Diskuse 
• Usnesení  
• Závěr 

 
      Návrh koordinátora o rozšíření programu o bod „Orgány mikroregionu“ 
            Pro 18                                          zdržel se 0                                     proti 0 
 
     Hlasování o navrženém programu VH 
             Pro 18                                         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 18                                        zdržel se 0                                     proti 0 
  Ověřovatel zápisu p. Rubáš 

 Pro18                                         zdržel se 0                                     proti 0 
  Zapisovatelem byl jmenován p. Ševčík  
 
Členská základna 
Po vzájemné dohodě bude ukončeno  členství:   
    Orea Hotels 

 Pro 18                                        zdržel se 0                                     proti 0 
     Sport Service, s. r. o. 

 Na návrh starosty Města Železná Ruda projedná koordinátor a starosta ještě jednou 
možnost setrvání Sport Service, s. r. o v Mikroregionu. Na příští VH bude podána zpráva a 
bude se případně znovu hlasovat. 

Pro 18                                        zdržel se 0                                     proti 0 
 

 
 



Žádost o přijetí do Mikroregionu podali: 
Město Sušice a Obec Dlouhá Ves. Koordinační rada  jednohlasně doporučuje dnešní VH 
přijetí žadatelů za členy mikroregionu. 
Hlasování: 
     Město Sušice 

 Pro 18                                        zdržel se 0                                     proti 0 
     Obec Dlouhá Ves 

  Pro  19                                      zdržel se 0                                     proti 0 
 

Orgány Mikroregionu  
Vzhledem ke znění stanov Mikroregionu a k přistoupení Města Sušice a Obce Dlouhá 

Ves do Mikroregionu je nutno doplnit 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, Mottl, Soukup, koordinátor Tachovský 
           Pro 20                                          zdržel se 0                                      proti 0 

Dle čl. XV. Je nutno zvolit revizní skupinu. Návrh: Šafařík, Sklenář, Ševčík 
Pro 20                                        zdržel se 0                                     proti 0 
 

Změna stanov 
- doplnit čl. IV Předmět činnosti, odst. 1  o písm. i. ve znění „administraci a 

předkládání žádostí o dotace a fondy EU podané jak členy, tak i nečleny 
sdružení“ 

- čl. XV odst. 1 nahradit slovo „komise“ slovem „výbor“ 
- čl. XXI odst. 1 změnit takto: „Jednorázový registrační příspěvek  činní pro 

podnikatelské subjekty minimálně 25 000,-- Kč a je splatný do 10ti dnů po 
zápisu do registru sdružení“. 

- Změna přílohy – Členové Mikroregionu doplnit o Město Sušice a Obec Dlouhá 
Ves, z členů Mikroregionu vyjmout CK Vaca, s. r. o., Železnorudský klub, Orea 
Hotels, Cyklonet Klatovy, ČD, a. s. Klatovy.  

              Odpovídá: Ing.Tachovský                                                               Termín: 16. 3. 2007 
   Pro 20                                 0       zdržel se 0                                     proti 0 

 
Zpráva o činnosti Mikroregionu  
      Tato zpráva zahrnuje období od 18. 12. 2006 do dnešní VH.  

Úkoly a jejich plnění: 
1. 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 

         
2. Prezentace Mikroregionu na veletrzích cestovního ruchu.  

- Jednotlivé obce se budou společně podílet na provozování a financování stánku 
na veletrhu Holiday World v Praze v únoru 2007 a budou jednat o dalších 



možnostech společné prezentace. Celková částka za výstavu Holiday World činí 
cca 25 000,-- až 30 000,-- Kč. 
Splněno 

- Na dnešní VH je připraveno projednání další prezentace Mikroregionu na 
veletrzích cestovního ruchu. Bude projednáno samostatně v bodu „Různé“. 

                     Splněno 
 

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

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

      Úkol trvá  
            Odpovídá: Ing.Tachovský a starostové obcí                                         Termín: průběžně 

 
o Požadavek na instalaci bankomatů na území Mikroregionu. Koordinátor 

prověří tuto možnost. 
            Úkol trvá 
            Odpovídá: Ing.Tachovský                                                     Termín: 30. 4. 2007 
 

o Žádost 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. 
Splněno 
 

o 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. 

            Splněno 
      Bude projednáno jako samostatný bod. 
 

Hlasování o přijetí zprávy o činnosti Mikroregionu:  
            Pro 20                                         zdržel se 0                                      proti 0 
 
Zpráva o hospodaření Mikroregionu 

- Upozornění na znění stanov – zaplatit členské příspěvky do konce března.  
- Byly zrušeny zvláštní účty založené v souvislosti s čerpáním fondů EU – „Kamery“ a 

„Rozvojová strategie“. Prostředky byly převedeny na základní účet Mikroregionu. 
V současné době má Mikroregion dva účty – základní ve výši 230 207,52,-.- Kč  (stav 
k 1. 3. 2007) a účet vytvořený v souvislosti s programem BAK PK, který je průběžně 
udržován na 0,-- Kč. Nedílnou přílohou zápisu je „Aktuální stav účtů“ zaslaný ČS, a. 
s. dne 1. 3. 2007. 

- S prostředky Mikroregionu je nakládáno v rámci zákona. 
Hlasování o přijetí zprávy o hospodaření Mikroregionu:  
Pro 20                                        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. 

 
Založení MAS 

- Informace Ing. Weber – ředitel Zemědělské agentury a Pozemkového úřadu 
v Klatovech. Informace o čerpání z fondu EAFRD. Osa č. 4 Program Leader ČR 
a Leader. Určeno na obnovu venkovského prostoru. Pro čerpání tohoto fondu je 
nutno založit MAS, a to formou o.p.s., o.s. nebo sdružení právnických osob.  

 
Koordinační rada doporučuje ke schválení VH, aby se Mikroregion Šumava – západ stal 
členem nově zakládané OS MAS- LAG Centrální Šumava. Předtím je ale nutno odhlasovat 
vystoupení z OS MAS – LAG Na Šumavě.  

 
Hlasování o vystoupení Mikroregionu z MAS – LAG Na Šumavě 
Pro 20                                       zdržel se 0                                     proti 0 
 
Hlasování vstupu Mikroregionu do OS MAS – LAG Centrální Šumava 
Pro 20                                       zdržel se 0                                     proti 0 
 
Hlasování o pověření koordinátora Ing. Tachovského zastupováním Mikroregionu 

v OS MAS – LAG Centrální Šumava 
Pro 20                                       zdržel se 0                                     proti 0 
 
Hlasování o souhlasu VH se zaplacením členských příspěvků OS LAG Centrální 

Šumava ve schválené výši 
Pro 20                                       zdržel se 0                                     proti 0 
 
Hlasování o souhlasu VH, aby se Rozvojová strategie Mikroregionu Šumava – 

západ stala podkladem pro vypracování Záměru OS MAS – LAG Centrální Šumava. 
Tento podklad bude poskytnut bezplatně. 

Pro 20                                       zdržel se 0                                     proti 0 
           Odpovídá: Ing.Tachovský                                                                  Termín: 31. 3. 2007 
 
Informace o čerpání fondů EU v období 2007 – 2013 

- Informace o období 2007 – 2013 
- Rozdělení fondů – kohezní 

                                          strukturální 
                                          EAFRD 

- Informace o certifikovaném semináři pořádaným BAK PK – „Příprava administrátorů 
a předkladatelů projektů pro nové programovací období EU 2007 – 2013“. Semináře 
se účastní i zástupci Mikroregionu. Mikroregion je schopen administrovat a předkládat 
projekty.  

Hlasování o vykonávání administrace a předkládání žádostí o dotace a fondy EU 
Mikroregionem Šumava – západ, a to jak pro členy, tak i nečleny sdružení 

Pro 20                                       zdržel se 0                                      proti 0 
 
 
 



Národní síť zdravých měst 
Od vstupu Mikroregionu probíhá průběžná spolupráce s touto organizací.  

- průběžné zasílání informací k fondům EU, upozornění na zajímavé akce, pozvánky na 
vytipovaná jednání apod. 

- nabídnuta možnost zařazení stávající databáze projektových karet BAK PK do 
inkubátoru projektů a jejich další evidence pro přípravu projektů 

- možnost porovnání Regionální rozvojové strategie Mikroregionu Šumava – západ 
s evropskými normami. Bude využito po doplnění strategie o území Města Sušice a 
Obce Dlouhá Ves a po její aktualizaci v létě 2007. 

- osobní jednání Ing. Tachovský, p. Schubert dne 16. 2. 2007 s ředitelem NSZM  Ing. 
Švecem a p. Tymem. Domluveny následující společné akce: 

o     28. 5. 2007 Vimperk - společný seminář Mikroregionu Šumava – západ a  
Správy NP a CHKOŠ 

o    18. 6. 2007 – fórum Mikroregionu Šumava – západ (veřejné setkání všech 
členů Mikroregionu) 

o     9. 10. 2007 - fórum ve 3 vybraných obcích Mikroregionu Šumava – západ  
Odpovídá: Ing.Tachovský, Schubert, starostové obcí                  Termín: dle jednotlivých bodů 
Hlasování o jednotlivých společných akcích 

Pro 20                                       zdržel se 0                                     proti 0 
- VH Mikroregionu souhlasí se zaplacením  členského poplatku do NSZM ve výši 

3000,-- Kč/rok.  
Pro 20                                       zdržel se 0                                     proti 0 

 
Různé 

1. Veletrhy cestovního ruchu 
- VH požaduje vypracování koncepce prezentace Mikroregionu Šumava – západ. 

Koordinátor svolá pracovní skupinu ve složení p. Sklenář, Strnad, Mottl a 
zástupce Správy NP a CHKOŠ k přípravě návrhu koncepce. Návrh bude 
předložen ke schválení koordinační radě a bude předložen VH. 

         Odpovídá: Tachovský, Mottl, Sklenář, Strnad                         Termín: 31. 3. 2007  
    Pro 20                                       zdržel se 0                                     proti 0 

- Dle vypracované koncepce prezentace se koordinační rada Mikroregionu 
rozhodne pro prezentaci na veletrzích CR a výstavách v r. 2008 a o zhotovení 
propagačních materiálů 

                     Odpovídá: Tachovský, Mottl, Sklenář, Strnad                         Termín: 30. 4. 2007  
                     Pro 20                                       zdržel se 0                                     proti 0 

- V r. 2007 se Mikroregion se zúčastní následující akce : 
• Infotour a cykloturistika Hradec Králové 23. 3. – 24. 3. 2007  

        Odpovídá: Tachovský, Šnebergr                                               Termín: 23. 3. 2007 
    Pro 18                                        zdržel se 1                                     proti 1 

- Členové Mikroregionu (Strnad, Kroupa, Ševčík) podporují vytvoření koncepce 
propagace Mikroregionu. Žádoucí i zlepšení komunikace s Plzeňským krajem. 
Přístup Jihočeského kraje k řešení dané problematiky (účast na veletrzích CR, 
propagace území) je na lepší úrovni než Plzeňského kraje. 

- P. Ziesler - ARC – H. Podnikatelé mají zájem o větší spolupráci s obcemi 
Mikroregionu i s krajem. Jsou ochotni se i finančně podílet na propagaci, či 
jiných společných akcích, pokud budou mít smysl a přinesou výsledky. 

 
 
 



Diskuse  
- Cyklostezka budovaná Správou NP a CHKOŠ – 1. etapa Gerlova Huť 

dobudována. V plánu její dobudování do Kvildy. Zatím není určen termín. VH 
mikroregionu  požaduje vyjádření představitelů Správy NP a CHKOŠ. 

- VH Mikroregionu Šumava – západ konstatuje, že veřejná prezentace Správy NP 
a CHKOŠ nedosahuje žádoucích kvalit. 

               Hlasování 
    Pro 20                                       zdržel se 0                                     proti 0 

- Návrh p. Schuberta na svolání schůzky představitelů Správy NP a CHKOŠ 
s členy Mikroregionu k projednání omezení pohybu turistů a k celkovému 
průběhu   letní sezóny 2007 vzhledem ke kalamitě po vichřici. Na této schůzce 
bude projednána i dostavba cyklostezky. Ing. Slonková (Správa NP a CHKOŠ) 
předběžně  přislíbila termín 26. 3. 2007. Bude definitivně potvrzeno 
koordinátorem po jednání s ředitelem Správy NP a CHKOŠ. 

        Odpovídá: Tachovský                                                               Termín: 26. 3. 2007 
- Informace Ing. Michalce (PK) o možnostech čerpání fondů z prostředků PK. 
- Informace p. Holečka (Šumavská Renesance) o činnosti Šumavské Renesance 
- Žádost p. Růžičky o pomoc při podání žádosti o fondy EU. Příslib pomoci 

Mikroregionu (Ing. Tachovský) 
- Informace p. Schuberta o koncepci trvale udržitelného turismu v biosférické 

rezervaci Šumava 
- Starostka Stožce a předsedkyně Mikroregionu Horní Vltava – Boubínsko p. 

Lelková nabídla možnost spolupráce obou mikroregionů při propagaci území 
Šumavy. Dále bude jednáno o možnostech. 

               Odpovídá: Tachovský, Schubert                                                  Termín: průběžně 
 

Závěr 


