
Z Á P I S 
 

z jednání Koordinační rady Mikroregionu Šumava – západ 
 

Místo: OÚ Modrava, kancelář starosty   
 
Datum a čas: 10.11. 2022, 9:00 – 11:00 hod. 
 
Přítomni: dle prezenční listiny 
 
Program: Zahájení 

Činnost MŠZ v následujícím období 
Projekty MŠZ, spolupráce Bavorsko 
Různé 
Závěr  

 
V úvodu vystoupil dosavadní předseda MŠZ Antonín Schubert. Vzhledem 

k ukončení práce starosty Obce Modrava končí i svou práci a předsednictví v MŠZ. 
Rozloučil se se členy MŠZ. 
  

Do funkce předsedy MŠZ byl navržen p. Horst Hasenohrl. KR jednohlasně souhlasí a 
doporučuje VH zvolit p. Hasenöhrla předsedou MŠZ. 

Pro: 10    Zdržel se: 0    Proti: 0 

Do funkce revizorky MŠZ byla navržena Ing. Jana Hrazánková. KR jednohlasně 
souhlasí a doporučuje VH zvolit Ing. Hrazánkovou revizorkou MŠZ. 

Pro: 10    Zdržel se: 0    Proti: 0 

 

Plán činnosti na další období, spolupráce Bavorsko 
 

Projekt „Cyklostezky“ 

Z minulá KR ze dne 22. 2. 2022 zůstává: 

Je již připravována bavorská část projektu. Na již existujících a propojených 
cyklostezkách budou zřízeny cyklostezky pro elektrokola. Cílem je propojení Dunajské 
cyklostezky přes Bavorský les do Čech.  

Vzniká koncept, který kromě trasy řeší i související otázky, jako je dobíjecí 
infrastruktura, půjčovny a opravny kol, dopravní možnosti veřejnou dopravou včetně 
zpátečních cest, značení v terénu a navigace apod.. 

Na české straně lze propojit v Železné Rudě a na Bučině pokračování cyklostezek pro 
elektrokola na české území.  

Dotační sazba činí 80% nákladů z Programu přeshraniční spolupráce + 5% 
z prostředků MMR. 



Zapojení obcí do projektu nebude plošné, ale selektivní dle aktivit projektu a rozhodnutí 
jednotlivých obcí MŠZ. 

Nově: 

 Do projektu se jako partneři zapojí MŠZ, Obec Borová Lada a Obec Modrava. 
 MŠZ – vytvoří cyklistický informační systém a dle dohody s obcemi 

opravu a renovaci zázemí stezek a doplnění dobíjecích stanic. 
 Obec Borová Lada – vybuduje cyklistické centrum se službami a 

infocentrem pro cyklisty. 
 Obec Modrava – opraví drobné stavby na cyklostezkách na území obce. 

Koordinační rada pověřuje Ing. Tachovského administrací projektu. 

KR pověřuje p. Hasenöhrla a Ing. Tachovského jednáním s potencionálními 
bavorskými partnery. 

 

Různé 

Dne 6. 12. 2022 se bude konat VH MŠZ 

 

Závěr 

 
Zapsal: Ing. Tachovský 
 
 
 

Horst Hasenöhrl                                                              Ing. Jaroslav Tachovský 


