
 
Z Á P I S 

z jednání Koordinační rady Mikroregionu Šumava – západ 
 

Místo: Zasedací místnost  OÚ Modrava  
Datum a čas:  18. 6. 2013, 12:00 – 14:00 hod. 
Přítomni: viz prezenční listina 
                         
 
 Program:          Zahájení 
                             Projekty MŠZ 
                             Organizační záležitosti 
                             Finanční záležitosti 
                             Různé 
                             Závěr 
 
Stávající projekty MŠZ 

• Marketingová strategie a propagace Šumavy – proběhlo prověření VZ a 
hospodárnosti projektu kanceláří ROP JZ a ÚOHS. Nebyly shledány žádné závady a 
administrace projektu dále pokračuje. Veškeré náklady I. etapy projektu byly 100% 
uznány jako způsobilé k financování z dotačního programu. Proplacení proběhne do 
konce června 2013. Pak bude okamžitě administrováno proplacení II. etapy projektu. 
Po proplacení II. etapy koordinátor vyfakturuje spoluúčast + bankovní poplatky 
jednotlivým obcím. 
KR bere na vědomí. 

• TW – podána žádost o proplacení 6. monitorovacího období a Závěrečná zpráva. CRR 
byly uznány veškeré výdaje. Čeká se na uzavření projektu bavorským Lead Partnerem 
a na převod zádržného na účet MŠZ. Pak bude dotace proplacena jednotlivým obcím. 
KR bere na vědomí a souhlasí s proplacením faktury za monitoring projektu dle 
smlouvy. 
Pro: 12    Zdržel se: 0    Proti: 0 

• Dotace PK – Podpora a rozvoj cykloturistiky PK. Radou PK byl schválen ke 
spolufinancování projekt Doprovodná infrastruktura šumavských cyklostezek. Do 
projektu jsou zapojeny Obec Modrava a Město Železná Ruda. 
Usnesení KR k projektu Doprovodná infrastruktura šumavských cyklostezek:  
PK/1/13: Koordinační rada MŠZ schvaluje přijetí dotace z rozpočtu PK na projekt 
Doprovodná infrastruktura šumavských cyklostezek ve výši 120 000,-- Kč a její 
alokaci v Obci Modrava a Městě Železná Ruda. 
Pro: 12    Zdržel se: 0    Proti: 0   

• Informace o kontrole: v červenci 2013 je nahlášena kontrola z PK na čerpání dotací na 
projekt spolufinancovaný z PSOV PK – Šumavské stezky 2012. Týká se Obce 
Modrava, Města Železná Ruda, Města Kašperské Hory, Obce Horská Kvilda a Obce 
Dlouhá Ves.  
 

Dotační programy do budoucna 
Koordinátor společně se starosty vydefinovat jednotlivé projekty vyplývající z rozvojových 
materiálů Šumavy, zejména z Marketingové strategie Šumavy. Seznam konkrétních projektů 
bude předložen Koordinační radě ke schválení jako prioritní projekty Šumavy a budou 
vyhledány vhodné dotační programy na žádost o jejich spolufinancování. 



KR MŠZ pověřuje koordinátora vytvořením seznamu projektů a následným vypracováním 
žádostí. Činnost bude fakturována na základě předložených dokladů schválených KR MŠZ.  
 Pro: 12    Zdržel se: 0    Proti: 0   
KR MŠZ pověřuje předsedu MŠZ Ing Schuberta podpisem smlouvy s Ing. Tachovským. 

Pro: 12    Zdržel se: 0    Proti: 0   
 
Organizační záležitosti: 

• Dne 19. 2. 2013 podala společnost Invest tel, s.r.o. zprávu o svém rozhodnutí ukončit 
své členství v MŠZ. KR MŠZ bere toto rozhodnutí na vědomí a zpráva bude 
předložena VH MŠZ, kde bude členství formálně ukončeno. 

 
Finanční záležitosti: 

• KR souhlasí s nákupem kancelářských potřeb, včetně barvy do tiskárny pro MŠZ. 
• Pro: 12    Zdržel se: 0    Proti: 0   
• KR souhlasí po převedení dotačních prostředků s vyplacením částky za administraci 

projektu Marketingová strategie a propagace Šumavy Ing. Tachovskému, dle smlouvy. 
Pro: 12    Zdržel se: 0    Proti: 0   

• KR souhlasí s finanční spoluúčastí ve výši 6 000,-- Kč na vytvoření plakátu na 
billboard a pronájmu reklamního prostoru u silnice I/27 na konci Obce Dolní Lukavice 
na výjezdu směrem na Klatovy. 
Pro: 12    Zdržel se: 0    Proti: 0   
 

Různé: 
• Informace koordinátora o odpovědi radního PK pro oblast dopravy na dopis MŠZ 

ohledně stavu komunikací na Šumavě. 
KR bere na vědomí. 

• Informace Ing. Tachovského o projektu Šumavská karta. 
KR bere na vědomí. 

• Na návrh starosty Kvildy p. Vostradovského přijímá KR MŠZ následující usnesení: 
KR MŠZ odmítá nelegální aktivity Hnutí Duha na Pramenech Vltavy. Jedná se o 
zřízení a provozování propagačního stánku, který je zde postaven v rozporu se 
zákonem a přes nesouhlas Obce Kvilda.  
Pro: 12    Zdržel se: 0    Proti: 0   

• KR MŠZ pověřuje předsedu a koordinátora MŠZ vydáním tiskové zprávy o této 
nelegální aktivitě Hnutí Duha a zasláním podnětu k zahájení řízení na MŽP a Odbor 
Státní správy NPŠ.   
Pro: 12    Zdržel se: 0    Proti: 0   

 
Závěr: 
 
Zapsal: Ing. Tachovský 
 
 
 
 
 
Ing. Antonín Schubert                                                                            Ing. Jaroslav Tachovský 


