USNESENÍ
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
22/07 VH schvaluje vstup obce Borová Lada do Mikroregionu Šumava - západ
23/07 VH schvaluje vstup MAS LAG Centrální Šumava, o. s. do Mikroregionu Šumava Západ
24/07 VH schvaluje následující změny stanov:
- Čl. II bod 2. sídlo sdružení mění se z „Klostermmannovo nám. 295,
340 04 Železná Ruda“ na „Modrava 63, 341 92 Kašperské Hory“
- 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
- Čl. II bod 5. „ úřadovna sdružení bude sídlo sdružení“ - vypustit
- Čl. XI bod 2. posunutí podbodů označených písmeny – u prvního
podbodu vynecháno písmeno, tento podbod označit jako a, ostatní
posunout
- 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.“
- Čl. XVII bod 2 písm.b „Bez zbytečných časových odkladů doručit
členům ověřený zápis z VH.“ – vypustit
Čl. XX doplnit bod 2 doplnit o písm. c. pro neziskovou sféru 1 000,-Kč/rok
25/07 VH schvaluje vytvoření Marketingové studie Mikroregionu.
26/07 VH pověřuje koordinátora podáním žádosti na spolufinancování Marketingové strategie
MŠZ na strukturální fondy EU (Přeshraniční spolupráce nebo ROP, dle podmínek).
27/07 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.
28/07 VH schvaluje podání žádosti na fondy EU na záměr osazení území MŠZ interaktivními
orientačními tabulemi.
Po vypsání vhodného grantu bude na projekt podána
koordinátorem žádost.
29/07 VH schvaluje podání žádosti na fondy EU na záměr zavedení rychlého internetu na
území MŠZ. Po vypsání vhodného grantu bude na projekt podána koordinátorem
žádost.
30/07 VH schvaluje podání žádosti na fondy EU na záměr rozšíření kamerového systému na
území MŠZ. Po vypsání vhodného grantu bude na projekt podána koordinátorem
žádost
31/07 VH schvaluje zprávu o činnosti Mikroregionu
32/07 VH schvaluje zprávu o hospodaření Mikroregionu

33/07 VH souhlasí s odměnou koordinátorovi Ing. Tachovskému za rok 2007 z prostředků
MŠZ ve výši 60 000,-- Kč/rok 2007
34/07 VH souhlasí s paušálním proplacením cestovních náhrad koordinátorovi Ing.
Tachovskému v celkové výši 20 000,-- Kč/rok 2007
35/07 VH bere na vědomí zprávu revizní komise
36/07 VH MŠZ schvaluje smlouvu o spolupráci s Mikroregionem Združenie pre rozvoj
regiónu Pienin a Zamaguria a Mikroregionem Belianské Tatry.
37/07 VH MŠZ schvaluje smlouvu o spolupráci s Mikroregionem Horní Vltava – Boubínsko.
38/07 VH MŠZ schvaluje vypovězení, či zúžení mandátní smlouvy se společností PFI a
uzavření smlouvy s vybraným subjektem pouze na účetnictví.
39/07 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.
40/07 ve 3 vybraných obcích Mikroregionu Šumava – západ proběhne veřejné fórum
organizované NSZM. 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.

41/07 VH bere na vědomí informaci Ing. Tachovského o založení pracovní skupiny řešící
turistický ruch a pohyb návštěvníků v oblasti Železnorudska.
42/07 VH bere na vědomí informaci Ing. Tachovského o práci koordinátora. V souvislosti
s ukončením pracovního poměru na MěÚ v Železné Rudě dojde k zintenzivnění
činnosti.
43/07 VH Mikroregionu požaduje svolání jednání s Plzeňským krajem o odstranění poškození
komunikací orkánem

