
Z Á P I S 
z jednání 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 
 
Program:    

- Zahájení 
- Volba komise pro usnesení, ověřovatele zápisu a  jmenování            

zapisovatele  
- Členská základna 
- Zpráva o činnosti Mikroregionu 
- Zpráva o hospodaření Mikroregionu 
- Revizní zpráva  
- Čerpání fondů  EU v období 2007 – 2013  
- Smlouvy s partnery Mikroregionu 
- Komunitní plánování 
- Informace o práci MAS LAG Centrální Šumava, o. s.  
- Různé  
- Diskuse 
- Usnesení  
- Závěr    
   

        Hlasování o navrženém programu VH 
         Pro 14                                         zdržel se 0                                      proti 0 
 
Volba komise pro usnesení, ověřovatele zápisu a jmenování zapisovatel e 
   Komise pro usnesení ve složení: Ing. Hrazánková, Ing. Pěčová, p. Soukup 

 Pro 11                                      zdržel se 3                                    proti 0 
  Ověřovatel zápisu: p. Schubert 

 Pro 13                                        zdržel se 1                                  proti 0 
  Zapisovatelem byl jmenován p. Ševčík  
 
Členská základna 
  Ukončení členství – neplnění povinností  
  Sport Service, s. r. o. – provozovatel sjezdového areálu Špičák 
            Pro 14                                        zdržel se 0                                     proti 0 

 
Ukončení členství na vlastní žádost ze dne 5. 3. 2007 
Šumava Tour, s. r. o. 
VH bere na vědomí ukončení členství Šumava Tour, s. r. o. Železná Ruda  

 
 
 
 
 
 



Zpráva o činnosti Mikroregionu  
      Tato zpráva zahrnuje období od 19. 9. 2007 do dnešní VH.  

Úkoly a jejich plnění:   
       

1. Veletrhy cestovního ruchu  
VH souhlasí s účastí na veletrhu cestovního ruchu Region Tour v rámci Plzeňského 
kraje. Náklady  budou rozděleny dle konkrétní účasti. VH pověřuje koordinátora 
dalším jednáním. 
- účast MŠZ na Region Tour v Brně ve lednu 2008 

Splněno. Úspěšná prezentace MŠZ v rámci stánku Plzeňského kraje 
- účast MŠZ na veletrhu Holiday World v Praze únoru 2008 
- Splněno. Úspěšná účast MŠZ ve vlastním stánku. 

 
2. Projekty MŠZ spolufinancované z dotačních programů EU  

- Vytvoření Marketingové komunikace  MŠZ 
- Osazení území MŠZ interaktivními informačními tabulemi 
- Dobudování kamerového systému MŠZ 
Koordinátor byl pověřen vytipováním vhodných dotačních titulů a přípravou žádosti 
na tyto projekty. 
Úkol splněn. Podrobnější informace v samostatném bodě „Čerpání fondů EU v období 
2007 - 2013    
           

3. Řešení autobusové dopravy, a to: 
- zimní provoz ekobusů na Šumavě 
- vytvoření dopravních os Železná Ruda – Kvilda a Železná Ruda – Sušice 
- 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 období od 19. 9. 2007  proběhlo opětovné jednání MŠZ (Ing. Tachovský) na 
KÚ PK s vedoucím odboru dopravy Ing. Vejpravou a ředitelem ČSAD, a. s. Plzeň p. 
Huclem. Dopisem ze dne 8. 11. 2008 byl o pomoc v řešení tohoto problému požádán i 
hejtman Plzeňského kraje MUDr. Zimmermann. Již na jednání o udržitelném rozvoji 
Šumavy v listopadu 2007 na Správě NP a CHKOŠ ve Vimperku bylo hejtmanem 
avizováno, že finanční pomoc Plzeňského kraje je problematická. Toto stanovisko 
bylo potvrzeno i dopisem radního PK pro oblast dopravy Ing. Miroslavem Jarošem ze 
dne 7. 2. 2008, kde je přímo uvedeno, že není žádný prostor pro navýšení financování 
dopravy na Šumavě z prostředků rozpočtu kraje.  

 
 MŠZ bude nadále hledat cesty ke zlepšení dopravní obslužnosti regionu, neboť 
se nejedná jen záležitost cestovního ruchu, ale o základní dopravní obslužnost. 
Zajištění tohoto segmentu dopravy náleží kraji. Takto budou vedena další jednání a  
nadále bude probíhat dialog mezi krajem a MŠZ. 

      Odpovídá: Ing.Tachovský a starostové obcí                                         Termín: průběžně 
 

4. 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 
           Úkol splněn 

Ke dni 31. 12. 2007 byla ukončena spolupráce se společností Agrekon,  která 
prostřednictvím společnosti PFI vedla účetnictví MŠZ. Dne 2. 1. 2008 byla podepsána 
smlouva na vedení účetnictví s Ing. Jaroslavou Řezníčkovou za schválenou cenu 400,-
- Kč/měs, včetně DPH.   

 
Hlasování o přijetí zprávy o činnosti Mikroregionu:  

            Pro 14                                         zdržel se 0                                      proti 0 
 
Zpráva o hospodaření Mikroregionu 

 V současné době má Mikroregion jeden běžný účet – základní ve výši 169 058,35 Kč  
(stav k 29. 2. 2008). Nedílnou přílohou zápisu je „Aktuální stav účtů“ zaslaný ČS, a. s. 
dne 1. 3. 2008. 

 S prostředky Mikroregionu je nakládáno v rámci zákona. 
Hlasování o přijetí zprávy o hospodaření Mikroregionu:  
Pro 14                                       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. 
 
Čerpání fondů  EU v období 2007 – 2013  
 

1. Phare Revolving  
MŠZ připravuje ve spolupráci s CpKP v Českých Budějovicích žádost na dotační titul 

MŽP Phare Revolving. Termín podání žádosti je v dubnu 2008. Požádat lze o 2 mil. Kč, což  
je celková výše dotace. Spoluúčast žadatele je 10%. Čerpání dotace je od září 2008 po dobu 
nejdéle 2 let. Návrh pro MŠZ je do konce r. 2009. Dotace je určena pro naplňování Agendy 
21 na území žadatele. MŠZ souhlasí s podáním žádosti Revolving Phare.  

Odpovídá: Tachovský                                                                        Termín: 15. 4. 2008 
Pro 14                                        zdržel se 0                                     proti 0 

MŠZ souhlasí s čerpáním částky ve výši 2 mil. Kč a prohlašuje, že MŠZ je schopen celý 
projekt profinancovat a dofinancovat 10% spoluúčasti. 

 Pro 14                                        zdržel se 0                                     proti 0 
V případě úspěšného podání žádosti souhlasí VH MŠZ s vytvořením zvláštního účtu na tento 
fond 

Pro 14                                         zdržel se 0                                     proti 0 
 

2. Tierisch Wild 
 Projekt Tierisch Wild 

Shrnutí: Jedná se o bavorsko – český projekt OP Přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR – 
Bavorsko. V rámci projektu si jednotlivé obce zvolí jako symbol zvíře mající vztah 
k regionu Bayerischer Waldu a Šumavy a pod tímto symbolem budou realizovat 
jednotlivé projekty. Projekt Tierisch Wild je samostatným projektem a nelze jej 
zaměňovat nebo spojovat s projektem Správy NP a CHKOŠ – Zooprogram.  



 Partneři projektu  

                           Hlavním partnerem projektu (Lead Partner) je Nationalparkgemeinden Bayerischer 
Wald, českým partnerem je Mikroregion Šumava – západ.   

 Způsob  financování  –  z  OP  Přeshraniční  spolupráce  Cíl  3  ČR  –  Bavorsko  bude 

proplaceno  prostřednictvím  hlavního  partnera  (Lead  Partnera)  85%    z uznatelných 

nákladů. Dále je možnost čerpat ještě dalších 5% z rozpočtu ČR.  

 Finanční limit pro jednu obec je  100 000,‐‐ €  na celou dobu trvání projektu. 

 Záměry  českého  partnera  nejsou  věcně  nijak  limitovány.  Jedinou  podmínkou  je 

logické  propojení  s projektem  Tierisch  Wild  a  použití  symbolu  zvoleného  zvířete 

každou obcí pro předkládaný záměr 

 Přehled českých obcí zapojených v projektu Tierisch Wild a vybraná zvířata pro tento 

projekt: 

Obec  Zvíře 

Borová Lada  Sova 

Dlouhá Ves  Pstruh 

Kašperské Hory  Netopýr 

Kvilda  Jelen 

Modrava  Rys 

Prášily  Tetřev 

Rejštejn  Vydra 

Srní  Vlk 

Železná Ruda  Rys 

 

VH MŠz souhlasí s partnerstvím MŠZ v příhraničním projektu Tierisch Wild 
Pro 14                                        zdržel se 0                                     proti 0 

 
3. Marketing MŠZ 

Představení projektu  
 Popis projektu  ‐ projekt má 4 projektové záměry  
 Záměr  „Instalace  interaktivních  tabulí“. Tabule budou  rozmístěny na území obou mikroregionů 

dle  připojené  tabulky.  Tabule  budou  osazeny  na  veřejně  přístupných  pozemcích  ve  vlastnictví 
obcí,  dle  jejich  vhodnosti.  Není  nutné  žádné  stavební  řízení.  Starostové  jednotlivých  obcí 
mikroregionu automaticky dávají  souhlas obce  s umístěním a provozováním adekvátního počtu 
interaktivních  tabulí  na  jakémkoli  veřejně  přístupném  pozemku  ve  vlastnictví  obce  po  dobu 
minimálně 5  let od  jejich uvedení do provozu. Pro účely žádosti  je cena  jedné tabule stanovena 
na 250 000,‐‐ Kč . Po projednání v jednotlivých obcích bude cena každé tabule upřesněna. 

 Záměr „Dobudování stávajícího kamerového systému MŠZ“. Kamery budou rozmístěny na území 
obou  mikroregionů  dle  připojené  tabulky.  Kamery  budou  osazeny  na  pozemcích,  či 
nemovitostech  ve  vlastnictví  obcí,  dle  jejich  vhodnosti.  Není  nutné  žádné  stavební  řízení. 
Starostové  jednotlivých  obcí  mikroregionu  automaticky  dávají  souhlas  obce  s umístěním  a 
provozováním    adekvátního  počtu  kamer  na  jakémkoli  pozemku,  či  nemovitosti  ve  vlastnictví 
obce po dobu nejméně 5 let od jejich uvedení do provozu. Starostové jednotlivých obcí projednají 
s prováděcí firmou typ kamery a připojení. Podmínkou je kompatibilita se stávajícím kamerovým 
systémem MŠZ. Pro účely žádosti je cena kamery včetně montáže a napojení na webové stránky 
stanovena na  částku 70 000,‐‐ Kč. Po dojednání  konkrétního  typu  kamery  a  způsobu připojení 
bude cena jednotlivých kamer upřesněna. 

 Záměr „Propagace Šumavy“. Záměr bude vyhotoven pro území obou mikroregionů za účasti obcí 
dle připojené  tabulky. Záměr představuje natočení  televizních  šotů v jednotlivých obcích, které 
budou  odvysílány  v regionálních  televizích,  výrobu  propagačních  DVD,  výrobu  tištěných 
prospektů,  stánku  na  prezentaci  území  obou  mikroregionů  a  případnou  účast  na  veletrzích 
cestovního ruchu. Cena pro účely žádosti je určena na 2,3 mil. Kč.  



 Záměr „Marketingová strategie Šumavy“. Záměr bude vyhotoven na území obou mikroregionů za 
účasti  obcí  dle  připojené  tabulky. Výstup  tohoto  záměru  představuje  vytvoření  rámce  rozvoje 
území. V tomto rámci budou již přijaté záměry – interaktivní tabule, kamerový systém, propagace 
území. Dále budou zhotovitelem v úzké spolupráci s obcemi vygenerovány další náměty na rozvoj 
a vydefinovány  rozvojové aktivity a záměry. Cena pro účely žádosti  je stanovena na 1,5 mil. Kč 
s tím, že bude upřesněna dle reálně odvedené a starosty schválené práce zhotovitele. 

Žádost na získání dotace na projekt 

 Na  financování projektu bude podána  žádost na ROP NUTS  II  Jihozápad, oblast podpory 3.3 Rozvoj 
služeb  cestovního  ruchu,  marketingu  a  produktů  cestovního  ruchu.  Celková  výše  dotace  v tomto 
programu činí 92,5%, spoluúčast žadatele je 7,5%. 

 Projekt,  jako celek, bude administrován pod názvem „Marketingová strategie a propagace Šumavy“, 
dále jen Projekt. 

 Územní rozsah Projektu bude území Mikroregionu Šumava – západ a území  Mikroregionu Horní Vltava 
– Boubínsko. 

 Žádost na Projekt podá a Projekt bude administrovat Mikroregion Šumava – západ. Jednotlivé obce se 
budou  podílet  na  zhotovení,  podání  a  administraci  žádosti  částkou  1 000,‐‐  Kč.  Fakturu  zašle 
koordinátor MŠZ.  

 Na administraci Projektu bude sepsána smlouva mezi oběma mikroregiony. 

 V zastupitelstvech obcí je nutno schválit účast na Projektu v rámci příslušného mikroregionu. 

 Celkové financování projektu zajistí MŠZ. Obce budou ručit výší své účasti v Projektu. 

 

TABULKA – zapojení obcí (případně Správy NP a CHKOŠ) do Projektu 
 

Obec  Kamery  
 

Interaktivní 
tabule  

 
Marketing 

 
Marketingová 
strategie  Poznámka 

Borová Lada 1 2 1 

V
šechny obce obou m

ikroregionů 

  
Čachrov 0 0 0   
Dlouhá Ves 1 0 1   
Hamry 0 1 1   
Kašperské 
Hory 0 

1 
1   

Kvilda 0 0 1   
Modrava 0 2 1   
Rejštejn 0 1 1   
Srní 1 3 1   
Sušice 2 1 1   
Železná Ruda 0 2 1   
Horní Vltavice  1 1 1   
Kubova Huť 1 1 1   
Lenora 0 1 1   
Stožec 1 3 1   
Strážný 1 1 1   
Volary 0 2 1   
celkem 9 22 16 23    

 
VH MŠZ souhlasí s předloženým návrhem projektu a souhlasí s podáním žádosti na ROP 
NUTS II Jihozápad v této podobě. 

Odpovídá: Tachovský                                                                        Termín: 14. 3.2008 
Pro 14                                        zdržel se 0                                      proti 0 

 
 
 



 
VH MŠZ souhlasí s metodickou pomocí Ing. Romana Reisera, IČ 45344680, při 

přípravě a administraci projektu 
Odpovídá: Tachovský                                                                        Termín: průběžně 
Pro 14                                        zdržel se 0                                      proti 0 
 
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  
Pro 14                                        zdržel se 0                                        proti 0 

 
V případě úspěšného podání žádosti souhlasí VH MŠZ s vytvořením zvláštního účtu 

na tento fond 
Odpovídá: Tachovský                                                            Termín: schválení projektu 
Pro 14                                        zdržel se 0                                         proti 0 

 
Smlouvy s partnery Mikroregionu  
 

VH MŠZ schvaluje  smlouvu o partnerství a spolupráci s CpKP Jižní Čechy v 
Českých Budějovicích na realizaci MA 21 v MŠZ  

Odpovídá: Tachovský                                                                        Termín: 31. 3. 2008 
Pro 14                                        zdržel se 0                                        proti 0  

 
VH MŠZ schvaluje  smlouvu o partnerství s Mikroregionem Horní Vltava - 

Boubínsko na realizaci MA 21 v MŠZ 
Odpovídá: Tachovský                                                                        Termín: 31. 3. 2008 
Pro 14                                        zdržel se 0                                        proti 0  

 
VH MŠZ schvaluje  smlouvu o partnerství se Správou NP a CHKOŠ na realizaci 

MA 21 v MŠZ  
  Odpovídá: Tachovský                                                                        Termín: 31. 3. 2008 

Pro 14                                        zdržel se 0                                        proti 0  
 
VH MŠZ schvaluje smlouvu o bezplatném poskytnutí marketingové značky 

Šumava Partner Obcí Modrava Mikroregionu 
Odpovídá: Tachovský                                                                        Termín: 31. 3. 2008 
Pro 14                                        zdržel se 0                                        proti 0  

 
VH MŠZ schvaluje  smlouvu o partnerství se Správou NP a CHKOŠ na realizaci 

projektu Marketingová strategie a propagace Šumavy 
Odpovídá: Tachovský                                                                        Termín: 11. 3. 2008 
Pro 14                                        zdržel se 0                                        proti 0  

 
VH MŠZ schvaluje mandátní smlouvu na vypracování podání a administraci 

žádosti na Marketingovou strategii Šumavy s Mikroregionem Horní Vltava – 
Boubínsko. MŠZ jako mandant, Mikroregion Horní Vltava – Boubínsko jako mandatář.  

Odpovídá: Tachovský                                                                        Termín: 11. 3. 2008 
Pro 14                                        zdržel se 0                                        proti 0  

 
 



Komunitní plánování 
 V rámci MA 21 a naplňování jejích kritérií jsou na území MŠZ plánovány, stejně jako 
minulý rok, veřejná projednávání s občany, tzv. „kulaté stoly“. Tato projednávání jsou jedním 
ze segmentů komunitního plánování. Kromě přínosu pro obec, zastupitele a starostu, má 
komunitní plánování i dopad na naplňování kritérií  MA21 a je i bodovým kritériem při 
podávání žádostí o různé dotační tituly. Kulaté stoly by měly proběhnout v posledním čtvrtletí 
roku 2008.  
Veřejná projednání – Jedno uspořádá MŠZ. 
Odpovídá: Tachovský                                                                                 Termín: 31. 12. 2008  
Na příští koordinační radě navrhnou starostové jednotlivých obcí konání veřejných projednání 
v obcích   
Odpovídá: starostové obcí                                                          Termín: příští koordinační  rada 
Pro 14                                        zdržel se 0                                        proti 0  
 

- Na návrh Koordinační rady předkládám 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.  

      Pro 14                                        zdržel se 0                                        proti 0  
 
 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. 
      Pro 14                                        zdržel se 0                                        proti 0  
 
 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. 

      Pro 14                                        zdržel se 0                                        proti 0  
 
 Valná hromada s c h v a l u j e  Deklaraci Projektu Zdravý Mikroregion Šumava 

- západ v předloženém znění bez připomínek 
          Pro 14                                        zdržel se 0                                        proti 0  
 

Informace o práci MAS LAG Centrální Šumava, o. s.  
 MAS LAG Centrální Šumava zadala v měsíci listopadu vypracování SPL (Strategického 
plánu Leader), který je podkladem pro podání žádosti na IV.osu fondu EAFRD, a to fondu 
Leader. Celkový objem finančních prostředků činí cca. 60 mil do konce r. 2013. Tyto 
prostředky budou rozděleny na území MAS. Žádost na fond Leader byla podána ve XII. 2007. 
V současné době je očekáváno vyhodnocení žádosti. 
  
 O fondu Leader a o Programu rozvoje venkova poskytli informace poslanec PSP Ing. 
Jiří Papež a ředitel Zemědělské agentury a Pozemkového fondu v Klatovech Ing. Zbyněk 
Weber. 
    
Různé 

 Reakce na článek Macha v Železnorudsku 
V únorovém vydání měsíčníku Železnorudský zpravodaj vyšel článek zastupitele Železné 

Rudy pana Macha. V tomto příspěvku pan Mach hrubě a nepravdivě napadá Mikroregion 
Šumava – západ, MAS LAG Centrální Šumavu, osoby některých starostů a Ing. Jaroslava 
Tachovského. VH Mikroregionu Šumava – západ odsuzuje tento článek, který je snůškou 



polopravd a lží a vnímá ho jako snahu o poškození mikroregionu a jeho členů. Pan Mach bude 
pozván na příští koordinační radu Mikroregionu a bude po něm požadováno vysvětlení a 
veřejná omluva.  

Mikroregion Šumava – západ, jako člen MAS LAG Centrální Šumava, o. s., bude 
iniciovat projednání článku p. Macha i na VH tohoto sdružení. 

Za pozvání p. Macha odpovídá: Tachovský                      Termín: příští koordinační rada 
Pro 14                                        zdržel se 0                                        proti 0  
    
  Hlasování o přijetí následujícího usnesení: 

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. 

Pro 14                                        zdržel se 0                                        proti 0  
 
Starosta Železné Rudy se od článku distancuje a prohlašuje, že se v žádném případě 

nejedná o názor Zastupitelstva Města Železná Ruda.  
 

 Informace Ing. Slonkové o plánované spolupráci informačních center obcí a Správy 
NPŠ 

 Informace Ing. Jiřího Papeže o dopise ministra Bursíka – oprava komunikací v oblasti 
Šumavy po likvidaci následků orkánu Kyrril 

 
 Informace o stavu komunikací v oblasti Šumavy – p. Schubert 

 

Diskuse 
 
Usnesení 
 Viz. Přiložený zápis Usnesení VH MŠZ ze dne 10. 3. 2008. 

 
Závěr 


