ZÁPIS
z jednání Valné Hromady Mikroregionu Šumava – Západ
Místo: kancelář starosty OÚ Modrava
Datum a čas: 22. 2. 2022, 10:00 – 11:00 hod.
Přítomni:

Program:

- Zahájení
-

Volba komise pro usnesení, ověřovatele zápisu
Stanovy MŠZ
Zpráva o činnosti Mikroregionu
Plán činnosti na další období
Zpráva o hospodaření Mikroregionu
Revizní zpráva
Různé
Diskuse
Usnesení
Závěr

Hlasování o navrženém programu VH
Pro 10
zdržel se 0

proti 0

Volba komise pro usnesení, ověřovatele zápisu a jmenování zapisovatele
Komise pro usnesení ve složení: Václav Veselý, Josef Rada, Petr Křovina
Pro 10
zdržel se 0
proti 0
Ověřovatel zápisu: Petr Mottl
Pro 10

zdržel se 0

proti 0

Zapisovatel: Horst Hasenöhrl

Stanovy MŠZ
Na jednání mimořádné VH dne 6. 2. 2020 byla odsouhlasena změna Stanov MŠZ. Tato změna
byla odsouhlasena v souvislosti s vytvořením DMO dle Metodiky Czech Turismu. Vzhledem
k tomu, že KR MŠZ rozhodla dne 30. 6. 2020 o ukončení certifikačního procesu DMO, jsou
změny nadbytečné a v některých případech nejsou v souladu se zájmy MŠZ. Z tohoto důvodu
dochází ke změně Stanov do původní podoby platné před 6. 2. 2020.
Pro 10
zdržel se 0
proti 0

Zpráva o činnosti Mikroregionu
Tato zpráva zahrnuje období od 26. 11. 2019 do dnešní VH.
1. Dotační tituly


Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl
EÚS 2014 – 2020.
 Putování srdcem Evropy bez hranic – realizace projektu byla ukončena ke
dni 30. 6. 2019 dle plánu. Obcím byly proplaceny dotační prostředky.
Nyní probíhá období udržitelnosti projektu. První zpráva o udržitelnosti
projektu byla podána v červenci 2021 a byla schválena CRR v Písku bez
výhrad.

2. Turistická destinace Region Šumava
Dle rozhodnutí KR ze dne 30. 6. 2020 byl ukončen certifikační proces. Důvodem
ukončení bylo:
 Certifikace ale nemá očekávané přínosy.
 Na jedné straně se neúměrně zvyšují nároky na finanční výdaje, pracovní
zapojení a administraci, na druhé straně není vyřešeno financování celého
procesu.
 Požadavky Certifikační komise na území destinace nezohledňují historické
vazby a integritu území Šumavy a Bavorského lesa.
Z tohoto důvodu KR MŠZ rozhodla nepokračovat v certifikačním procesu.
Turistická destinace Šumava-Bavorský les bude dále pokračovat bez certifikace na
území obcí MŠZ. Budou nadále posilovány vazby na subjekty v Bavorském lese,
zejména ILE a FNBW, kteří jsou hlavními strategickými partnery Šumavy v oblasti
cestovního ruchu.
3. Zpráva o jednání KR MŠZ
Průběžně se konají jednání koordinační rady a porady koordinátora a předsedy MŠZ.
Jednání KR byla však v době pandemie méně četná než v předchozích obdobích.
Hlasování o přijetí zprávy o činnosti Mikroregionu:
Pro 10
zdržel se 0

proti 0

Plán činnosti na další období:





Posilování vazby na subjekty v Bavorském lese, zejména ILE a FNBW, kteří
jsou hlavními strategickými partnery Šumavy.
Využití možnosti čerpání finančních prostředků z Programu přeshraniční
spolupráce ČR – Bavorsko 2021 – 2027.
Podpora projektů členských obcí MŠZ a koordinace jejich spolupráce
s bavorskými subjekty.
Pokračování v činnosti (CzekTurismem necertifikované) turistické destinace
Šumava-Bavorský les.

Veškeré činnosti budou projednávány a upřesňovány Koordinační radou

Zpráva o hospodaření Mikroregionu
VH MŠZ schvaluje účetní uzávěrku za rok 2020, která je nedílnou přílohou tohoto zápisu.
Pro 10
zdržel se 0
proti 0
VH MŠZ schvaluje rozpočet na rok 2022, který je nedílnou přílohou tohoto zápisu.
Pro 10
zdržel se 0
proti 0
S prostředky Mikroregionu je nakládáno v rámci zákona a Stanov MŠZ.
Hlasování o přijetí zprávy o hospodaření Mikroregionu:
Pro 10
zdržel se 0

proti 0

Revizní zpráva
Přednesl revizor MŠZ Horst Hasenöhrl,
V činnosti Mikroregionu nebylo shledáno nic, co by odporovalo zákonům či Stanovám
Mikroregionu.
VH bere zprávu na vědomí.

Různé
Diskuse
Diskuze proběhla přímo při projednávání jednotlivých bodů

Usnesení
Viz. Přiložený zápis Usnesení VH MŠZ ze dne 22. 2. 2022.

Závěr

…………………………..
Ing. Antonín Schubert
Předseda MŠZ

………………………….
Ing Jaroslav Tachovský
Koordinátor MŠZ

