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

 
Místo: zasedací místnost OÚ Modrava  
Datum a čas: 19. 9. 2007  9,00 – 12,00 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  
- Smlouvy s partnery Mikroregionu 
- Čerpání fondů  EU v období 2007 – 2013  
- Udržitelný rozvoj na území Mikroregionu    
- Různé  
- Diskuse 
- Usnesení  
- Závěr    
   

        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:  Ing. Šnebergr, p. Hasenöhrl,  p.Mottl 

 Pro 18                                         zdržel se 0                                     proti 0 
  Ověřovatel zápisu: Ing. Pěčová 

 Pro 18                                         zdržel se 0                                     proti 0 
  Zapisovatelem byl jmenován p. Ševčík  
 
Členská základna 
Žádost o přijetí do Mikroregionu podali: 
     Obec Borová Lada 

  Pro 17                                         zdržel se 0                                     proti 0 
MAS LAG Centrální Šumava, o. p. 

  Pro 18                                         zdržel se 0                                     proti 0 
 
Změna stanov 

- Čl. II bod 2. sídlo sdružení mění se z „Klostermmannovo nám. 295, 
340 04 Železná Ruda“ na „Modrava 63,  341 92 Kašperské Hory“ 
Pro 18                                        zdržel se 0                                     proti 0 

 



- Čl. II bod 3. „Členy sdružení jsou ke dni schválení těchto stanov 
právnické osoby uvedené v příloze, která je nedílnou součástí těchto 
stanov“ – vypustit, neboť je zdvojený s čl. V. bodem 1. Stanov 

            Pro 18                                       zdržel se 0                                     proti 0 
 
 

- Čl. II bod 5.  „ úřadovna sdružení bude sídlo sdružení“ - vypustit  
            Pro 18                                       zdržel se 0                                     proti 0 
 

- Čl. XI bod 2. posunutí podbodů označených písmeny – u prvního 
podbodu vynecháno písmeno, tento podbod označit jako a, ostatní 
posunout 

            Pro 18                                       zdržel se 0                                     proti 0 
 

- Čl. XVI. bod 4.  „Každý člen sdružení má právo na jeden výtisk 
ověřeného zápisu z VH“ – vložit mezi má ..právo slůvko „na vyžádání“ 
a bod doplnit o „Ověřený zápis z jednání VH a usnesení VH zveřejní 
do deseti dnů po jejím konání koordinátor na www stránkách 
Mikroregionu.“ 

            Pro 18                                       zdržel se 0                                     proti 0 
 

- Čl. XVII bod 2 písm.b „Bez zbytečných časových odkladů doručit 
členům ověřený zápis z VH.“ – vypustit 

            Pro 18                                       zdržel se 0                                     proti 0 
 

- Čl. XX doplnit bod 2 doplnit o písm. c. pro neziskovou sféru 1 000,-- 
Kč/rok 

            Protinávrh p. Sklenáře – pro neziskovou sféru 500,-- Kč/rok 
            Pro 3                                       zdržel se 15                                     proti 0   
            Pro neziskovou sféru 1 000,-- Kč/rok 
            Pro 15                                       zdržel se 3                                     proti 0 
 
Za celý bod odpovídá: Ing. Tachovský                                 Termín: 29. 9. 2007 
 

Zpráva o činnosti Mikroregionu  
      Tato zpráva zahrnuje období od 5. 3. 2007 do dnešní VH.  

Úkoly a jejich plnění:         
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     



- Členové Mikroregionu (p. Strnad, p. Kroupa, p. 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. 

 
V minulém období proběhla jednání mezi MŠZ a  ZAK Plzeň. Na jejich základě byl 

MŠZ předložen „Návrh marketingové komunikace pro MŠZ“. Tento návrh zahrnuje natočení 
propagačního materiálu o území MŠZ s převedením autorských práv na MŠZ a jeho obce, 
odvysílání 13ti cca 3 minutových vstupů v televizi ZAK TV a TV Gimi, vytvoření prospektů 
MŠZ a prezentaci na veletrzích cestovního ruchu. Cena projektu činí cca 2 – 2,5 mil Kč, dle 
rozsahu projektu  Jedná se projekt financovatelný ze zdrojů EU – konkrétně z programu ROP 
nebo z programu přeshraniční spolupráce. Záleží na zapojení bavorského partnera, neboť je 
zde možnost i odvysílání materiálů v pasovské televizi. Bude-li dnes projekt schválen, 
projedná koordinátor tuto možnost s bavorským partnerem. Dojde-li k dohodě, bude požádáno 
o spolufinancování z programu „Přeshraniční spolupráce, nedojde-li, bude požádáno o 
spolufinancování z programu ROP. Vzhledem k tomu, že není uzavřena konečná cena 
projektu a jedná se o veřejné finance, lze hlasovat jen o projektu jako takovém, o finančních 
záležitostech a dodavateli bude hlasováno po uzavření výběrového řízení. Všichni přítomní 
starostové obcí i podnikatelé předběžně přislíbili účast a finanční spolupodílení se. VH 
pověřuje koordinátora dalším jednáním. 

Hlasování o souhlasu VH MŠZ o vytvoření Marketingové strategie Mikroregionu 
Odpovídá: Ing. Tachovský                                                            Termín: 30. 10. 2007 
Pro 18                                       zdržel se 0                                       proti 0 
 
VH pověřuje koordinátora podáním žádosti na spolufinancování Marketingové 

strategie MŠZ na strukturální fondy EU (Přeshraniční spolupráce nebo ROP, dle podmínek). 
           Odpovídá: Ing. Tachovský                                                     Termín: dle vypsání grantů  

Pro 18                                         zdržel se 0                                     proti 0 
 
VH souhlasí s ůčastí na veletrhu cestovního ruchu Region Tour v rámci Plzeňského 

kraje. Cena 12 000,-- Kč bude rozdělena dle konkrétní účasti. VH pověřuje koordinátora 
dalším jednáním. 

Odpovídá: Ing. Tachovský                                                                 Termín:11. 1. 2008 
           Pro 18                                         zdržel se 0                                     proti 0            
 
          S prezentací MŠZ souvisí i plánované podání žádosti MŠZ na spolufinancování z  
fondů EU (opět dle jednání s bavorským partnerem buď z přeshraniční spolupráce nebo 
z ROPu) záměru osazení Mikroregionu interaktivními informačními panely a informačními 
tabulemi a záměru zavedení rychlého internetu na území Mikroregionu.   Po vypsání 
vhodného grantu bude na oba projekty podána koordinátorem žádost.  
            Odpovídá: Ing. Tachovský                                                    Termín: dle vypsání grantů  

Pro 18                                         zdržel se 0                                     proti 0 
 
Mikroregion Šumava – západ  má dále záměr rozšířit již úspěšně financovaný projekt 

„Kamerový systém“ na nové obce MŠZ – Sušici a Borová Lada. VH pověřuje koordinátora 
podáním žádosti na spolufinancování na příslušný fond EU (dle jednání s bavorským 
partnerem buď z přeshraniční spolupráce nebo z ROPu). 



            Odpovídá: Ing. Tachovský                                                    Termín: dle vypsání grantů  
            Pro 18                                         zdržel se 0                                     proti 0 
 

2. 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 
  
 V červnu 2007 proběhlo jednání MŠZ (Ing. Tachovský, Ing. Šnebergr) na KÚ PK 
s vedoucím odboru dopravy Ing. Vejpravou a ředitelem ČSAD, a. s. Plzeň p. Huclem. Byl 
potvrzen zájem všech zúčastněných o tento záměr a Ing. Vejpravou byla přislíbena finanční 
pomoc PK. Další jednání proběhlo v srpnu 2007 na Modravě (Ing. Tachovský, p. Schubert, p. 
Hucl – ČSAD, a.s.). V říjnu proběhne další jednání na KÚ PK za účasti MŠZ, PK a ČSAD, a. 
s.. Zpráva bude podána Koordinační radě a VH na příštím jednání. 

  Odpovídá: Ing.Tachovský a starostové obcí                                         Termín: průběžně 
 
3. Požadavek na instalaci bankomatů na území Mikroregionu. Koordinátor prověří tuto 

možnost. 
          Odpovídá: Ing.Tachovský                                                     Termín: 30. 10. 2007 
          Úkol trvá 
 

4. 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 

Úkol splněn 
 

5. 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 
Úkol splněn. Mikroregionu Horní Vltava – Boubínsko byl Ing. Tachovským zaslán 

návrh smlouvy o spolupráci, který je MŠZ připraven podepsat. Mimo tuto smlouvu již 
probíhají společná jednání o spolupráci (Ing. Tachovský, p. Schubert x Ing. Lelková) 

 
Hlasování o přijetí zprávy o činnosti Mikroregionu:  

            Pro 18                                         zdržel se 0                                     proti 0 
 
Zpráva o hospodaření Mikroregionu 

- Byl zrušen zvláštní účet založený v souvislosti s projektem BAK PK, vzhledem k jeho 
ukončení, a to ke dni 30. 6. 2007. V současné době má Mikroregion jeden účet – 
základní ve výši 271 632,33 Kč  (stav k 31. 8. 2007). Nedílnou přílohou zápisu je 
„Aktuální stav účtů“ zaslaný ČS, a. s. dne 2. 9. 2007. 



- S prostředky Mikroregionu je nakládáno v rámci zákona. 
Hlasování o přijetí zprávy o hospodaření Mikroregionu:  
Pro 18                                         zdržel se 0                                     proti 0 

- VH souhlasí s odměnou koordinátorovi Ing. Tachovskému za rok 2007 z prostředků 
MŠZ ve výši 60 000,-- Kč/rok 2007 

            Pro 18                                         zdržel se 0                                     proti 0 
- VH souhlasí s paušálním proplacením cestovních náhrad koordinátorovi Ing. 

Tachovskému v celkové výši 20 000,-- Kč/rok 2007 
            Pro 18                                         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. 
 
Smlouvy s partnery Mikroregionu 

Po předchozím schválení Koordinační rady byla podepsána „Smlouva o spolupráci 
s Mikroregionem Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria a Mikroregionem 
Belianské Tatry. 

Na doporučení Koordinační rady MŠZ schvaluje VH MŠZ smlouvu o spolupráci s 
Mikroregionem Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria a Mikroregionem 
Belianské Tatry. 

Pro 18                                         zdržel se 0                                     proti 0 
 
Na doporučení Koordinační rady MŠZ schvaluje VH MŠZ smlouvu o spolupráci 

s Mikroregionem  Horní Vltava – Boubínsko  
Odpovídá: Tachovský   Termín: do 10ti dnů po souhlasu Mikroregionu Horní Vltava 

Boubínsko 
Pro 18                                         zdržel se 0                                     proti 0 
 
Na doporučení koordinační rady MŠZ schvaluje VH MŠZ vypovězení, či zúžení 

mandátní smlouvy se společností PFI, a to 31. 12. 2007, neboť aktuálně trvá zájem pouze o 
zajištění účetnictví a daňové agendy. Další předměty smlouvy si MŠZ zajistí buďto sám, nebo 
v rámci jednotlivých projektů. Do 31. 12. 2007 předloží koordinátor ke schválení koordinační 
radě novou smlouvu o vedení účetnictví a daňové agendy. 
           Odpovídá: Ing. Tachovský                                                               Termín: 31. 12. 2007 

Pro 18                                         zdržel se 0                                     proti 0 
 

Čerpání fondů  EU v období 2007 – 2013  
- Žádosti o financování projektů na území dvojího typu  
§ Žádosti MŠZ – měkké neinvestiční projety – Marketingová komunikace MŠZ, 

Informační tabule, Internetizace, Doplnění kamerového systému, příp. dle návrhů 
členů i některé další. Podává a administruje MŠZ. 

§ Žádosti jednotlivých subjektů neinvestiční i investiční. Podávají jednotlivé obce, či 
právnické osoby. Mikroregion zajistí plný servis za zvýhodněných podmínek, 
které budou sjednány při uzavírání konkrétních smluv. Již probíhá dotazníková 
akce prostřednictvím společnosti Raven. 

      Odpovídá: Ing. Tachovský, žadatelé o fondy EU                           Termín: Průběžně 
            Pro 18                                         zdržel se 0                                     proti 0 



- VH MŠZ souhlasí s tím, že  s Ing. Tachovský bude manažerem projektů MŠZ  a 
smluvních projektů, kde bude MŠZ provádět administraci. Jeho odměna bude 
vycházet z pravidel daných řídícím orgánem operačního programu a z uzavřených 
smluv. 

            Pro 18                                         zdržel se 0                                     proti 0 
 
Udržitelný rozvoj na území Mikroregionu    
 Široké téma, které souvisí s již projednávaným rozvojem MŠZ. Na území MŠZ 
implementován prostřednictvím Místní agendy 21 za pomoci Národní sítě zdravých měst, 
jejímž je MŠZ členem a  probíhá průběžná spolupráce s touto organizací.  

Zrealizované a probíhající akce:  
-    28. 5. 2007 Vimperk - společný seminář Mikroregionu Šumava – západ a  Správy 

NP a CHKOŠ. Na toto jednání navázalo vytvoření pracovní skupiny, jejímž 
členem je i MŠZ, která řeší udržitelný rozvoj na území Šumavy. Zápisy z těchto 
jednání jsou uveřejněny na webových stránkách MŠZ. Jednání průběžná. 

- 18. 6. 2007 – fórum Mikroregionu Šumava – západ (veřejné setkání všech členů 
Mikroregionu). Projednání udržitelného rozvoje za účasti členů MŠZ, Správy NP a 
CHKOŠ a zástupců různých společenských a podnikatelských aktivit na území 
MŠZ. Toto jednání bylo bohužel podceněno ze strany Správy NP a CHKOŠ, proto 
zcela nesplnilo svůj účel. V současné době dochází k projednávání na půdě 
pracovní skupiny, viz předchozí bod.  

Připravuje se 
- 9. 10. 2007 - fórum ve 3 vybraných obcích Mikroregionu Šumava – západ. Jedná 

se o Obec Modrava dne 9. 10. 2007, Město Sušice dne 10. 10. 2007 a Město 
Železná Ruda dne 11. 10 2007. Pozvánky a administraci společně s NSZM zajistí 
MŠZ, samotné oslovení a pozvání vhodných subjektů, sál a zázemí starostové 
obcí. Moderování a profesní zajištění akce zajistí NSZM. 

          Odpovídá: Ing.Tachovský, Schubert, Mottl, Ing. Šnebergr Termín: 9. 10. – 11. 10. 2007 
          Pro 18                                         zdržel se 0                                     proti 0 
 
Různé 

- Informace Ing. Tachovského o založení pracovní skupiny řešící turistický ruch a 
pohyb návštěvníků v oblasti Železnorudska. VH bere na vědomí. 

- Informace o práci koordinátora  
§ ukončení pracovního poměru Ing. Tachovského na MěÚ v Železné Rudě 
§ způsob komunikace s členy MŠZ – přímo na příslušném OÚ nebo v  místě 

podnikání na území MŠZ, zintezivnění spolupráce (cca 1 – 2x měsíčně 
schůzka, příp. dle potřeby) 

                Pro 18                                         zdržel se 0                                     proti 0    
  
Diskuse 

§ p. Mottl – nepoměr mezi podporou Správy NP a CHKOŠ na straně jedné a 
obcí na straně druhé při likvidaci následků letošní vichřice. 

§ p. Rampas - podporu nutno využít dle alokace, např. na údržbu komunikací 
nelze využít na sanaci dřeva apod. 

§ VH Mikroregionu požaduje svolání jednání s Plzeňským krajem o odstranění 
poškození komunikací orkánem   

            Odpovídá: Ing. Tachovský                                                  Termín: 31. 11. 2007 
                Pro 18                                         zdržel se 0                                     proti 0    

 



§ Poslanec Ing. Papež přislíbil interpelovat ministra Bursíka – jak byly využity 
peníze na obnovu komunikací po orkánu 

§ Ing.Balounová, p. Mottl – Město Kašperské ani Město Sušice nedostalo 
prostředky na odstranění škod v městských lesích – Správa NPŠ ano.  

§ Ing. Slonková – Informace o akci Waldbahn v Železné Rudě dne 23. 9. 2007. 
 
Usnesení 
 Viz. Přiložený zápis Usnesení VH MŠZ ze dne 19. 9. 2007. 

 
Závěr 

 
  
  

 
 

 
 

 
 


