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ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ 
PRÁVNICKÝCH OSOB STŘEDNÍ POŠUMAVÍ, 

 
 

která se konala dne 24. 3. 2017 od 9 hod. v Hlavňovicích.  
 

 

Přítomni: Doležal Rostislav (Vrhaveč), Ing. Kutil Josef (Hrádek), Valdman Pavel 
(Hartmanice), Waldmann Josef (Hlavňovice), Bejvl Jiří (Petrovice u Sušice), 
Voráček Zdeněk (Mochtín), Kuchařová Jana (Týnec), Mgr. Princ Pavel 
(Kolinec), Ing. Vítovcová Ivana (Dlouhá Ves), Ing. Prosr Pavel (Velhartice), 
Ing. Matějka Václav (Mokrosuky)  

 
Hosté:  Ing. Markéta Baštařová Janotová (MAS Pošumaví), Ing. Kolář Jan (MAS   
                     Pošumaví)  
                      
 
Nepřítomni:  Vlastimil Hálek (AgAkcent. s.r.o.), Ing. Bouček Václav (Chlistov), Ing. Vlček 

František (Běšiny), Petr Málek (Kašperské Hory) 
                                         
 

Program:  
 

1. Zahájení 
2. Schválení programu jednání 
3. Schválení zapisovatele 
4. Schválení ověřovatelů zápisu 
5. Schválení návrhové a volební komise 
6. Kontrola usnesení valné hromady konané dne 13. 1. 2017  v Běšinech 
7. Zpráva revizního orgánu o kontrole za rok 2016  
8. Volba předsednictva 
9. Volba revizního orgánu 
10. Informace o projektu Modernizace autobusových čekáren v obcích sdružení 

Střední Pošumaví podaného do PSOV PK 2017 
11. Informace o nahlášené kontrole k projektům Plzeňského kraje 
12. Informace o výjezdu členů MAS za příklady dobré praxe do Jižních Čech 
13. Grantový program MAS Pošumaví na kulturní akce pro rok 2017 
14. Náměty na další činnost sdružení v roce 2017 
15. Diskuse 
16. Schválení usnesení 
17. Závěr 
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1) Zahájení 

Valnou hromadu v 9.00 zahájil a přítomné přivítal předseda sdružení p. Josef Kutil. 

Informoval o tom, že město Kašperské Hory ještě nemá členství ve Středním 

Pošumaví, z.s.p.o. schváleno v zastupitelstvu města. Příští jednání mikroregionu 

snad již budeme vědět více informací, zda zastupitelstvo členství schválilo a zda i 

nadále zůstane členem mikroregionu. 

VH bere na vědomí informace o členství města Kašperské Hory ve Středním 

Pošumaví, z.s.p.o. 

 

2) Schválení programu jednání 

Předseda sdružení Josef Kutil přednesl návrh programu jednání. K návrhu nebyly 

vzneseny žádné připomínky a návrh byl schválen všemi hlasy.  

VH schvaluje program jednání. 

 

3) Schválení zapisovatele 

Na zapisovatele jednání VH byla navržena paní Markéta Baštařová Janotová (MAS 

Pošumaví) 

Tento návrh byl schválen všemi hlasy.  

VH schvaluje zapisovatelku jednání Markétu Baštařovou Janotovou. 

 

4) Schválení ověřovatelů zápisu 

Na ověřovatele zápisu z VH byli navrženi Václav Matějka (Mokrosuky) Zdeněk 

Voráček (Mochtín). 

VH schvaluje ověřovatele zápisu Václava Matějku a Zdeňka Voráčka. 

 

5) Schválení návrhové a volební komise 

Do návrhové komise byli navrženi: Pavel Princ a Ivana Vítovcová. 

VH schvaluje návrhovou komisi ve složení: Pavel Princ a Ivana Vítovcová. 

Do volební komise byli navrženi: Rostislav Doležal, Josef Waldman a Pavel 

Valdmann 

VH schvaluje volební komisi ve složení: Rostislav Doležal, Josef Waldmann, 

Pavel Valdman 
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6) Kontrola usnesení valné hromady konané dne 15. 12. 2016 v Hartmanicích 

Místopředsedkyně sdružení Jana Kuchařová provedla kontrolu plnění usnesení z VH  

13.1. 2017 v Běšinech. K zápisu nebyly vzneseny žádné připomínky a zápis byl 

řádně ověřen. 

 

 

7) Zpráva revizního orgánu o kontrole za rok 2016 

     Pavel Prosr přednesl zprávu revizního orgánu za rok 2016. Zpráva viz příloha zápisu. 

      VH bere na vědomí zprávu revizního orgánu o kontrole za rok 2016. 

 

8) Volba předsednictva 

     Byli přečteny nominace na kandidáty do předsednictva. Nominovaní se vyjádřili ke 

svým nominacím. 

VH volí předsednictvo ve složení Josef Kutil, Jana Kuchařová, Josef Waldman 

 

9) Volba revizního orgánu 

Byli přečteny nominace na kandidáty do revizního orgánu. 

VH volí revizní orgán ve složení Pavel Prosr, František Vlček, Rostislav Doležal 

 

10) Informace o projektu Modernizace autobusových čekáren v obcích sdružení 

Střední Pošumaví podaného do PSOV PK 2017 

Žádost do programu PSOV PK 2017 byla podána a přijata ke zpracování. Na začátku 

dubna se sejde zastupitelstvo Plzeňského kraje, které bude dotace schvalovat. 

Všechny obce si musí ve svých zastupitelstvech projednat, že v době podepisování 

smlouvy o poskytnutí dotace, musí být spoluúčast na dotaci (40%) na účtu 

mikroregionu. Zastupitelstva by měly tyto částky schválit jako příspěvek 

mikroregionu. Plzeňský kraj netrvá na tom, aby to bylo poskytnuto formou dotace, ale 

pouze jako příspěvek mikroregionu na spoluúčast na projektu. Výši spoluúčasti obce 

naleznou v přiloženém souboru Seznam členů mikroregionu zapojených do projektu. 

Jedná se o částky, které byly propočítány dle 40% spoluúčasti – v současné době 

nevíme, zda projekt bude podpořen a zda 60% dotace.      



Střední Pošumaví, z. s. p. o. 
 Hartmanice 75, 342 01 Sušice 

IČO 69458529 
 
 

 

4

VH bere na vědomí informace o projektu Modernizace autobusových čekáren 

 v obcích sdružení Střední Pošumaví podaného do PSOV PK 2017 

       VH ukládá obcím, které jsou zapojeny do projektu projednat na svých   
       zastupitelstvech příspěvek mikroregionu ve výši jejich spoluúčasti na projektu. 
 
 

11) Informace o nahlášené kontrole k projektům Plzeňského kraje 

Na začátku března se nahlásila kontrola z PK, která přijede kontrolovat projekt 

z PSOV PK z roku 2015. Bylo avizováno, že kontrola proběhne během měsíce 

března, ale zatím se s přesným termínem nikdo z PK ještě neozval.  

VH bere na vědomí informace o kontrole na projekt z PSOV PK 2015. 

 

12) Informace o výjezdu členů MAS za příklady dobré praxe do Jižních Čech 

M. Janotová informovala o připravovaném zájezdu pro členy MAS Pošumaví a 

zájemce o cestovní ruch do destinační společnosti Toulava za příklady dobré praxe. 

VH bere na vědomí informace o výjezdu členů MAS za příklady dobré praxe. 

 

13) Grantový program MAS Pošumaví na kulturní akce pro rok 2017 

MAS Pošumaví podala v letošním roce opět žádost na PK na svoji činnost. Součástí 

této dotace je také vyhlášení Grantového programu na podporu kulturních, 

sportovních a společenských akcí na území MAS Pošumaví. V letošním roce by měla 

MAS do tohoto programu vyčlenit 99 000,- Kč. Výzvy k podávání žádostí budou 

členům rozeslány emailem a podklady budou umístěny na webových stránkách MAS 

na www.masposumavi.cz.  

VH bere na vědomí informace o grantovém programu MAS Pošumaví pro rok 

2017 

 

14) Náměty na další činnost sdružení v roce 2017 

Kalendáře mikroregionu - oslovit grafika a udělat rozpočet (bez obcí DSO Ostružná).  

Příspěvek na akci pořádanou v mikroregionu – např. 10 000,- Kč. 

Projekt na podporu cyklotras – je potřeba opravit přístřešky. Podat projekt na obnovu 

pasportu pro příští rok do PSOV PK. Oslovit Kamila Pikharta, který to dělal nebo 

pana Mareše. 
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Udělat společně např. školení od pana JUDr. Samka, který by řekl informace 

k aktuálním problémům.  

VH bere na vědomí návrh na činnost na rok 2017.  

 

15) Diskuze 

Jan Kolář z MAS Pošumaví představil projekt IROP, který administruje MAS 

Pošumaví. Kolinec – vznést dotaz na IROP, jestli může být použita projektová 

dokumentace pro více projektů (chystá se velký projekt, který bude financovaný i 

z peněz z PK – tak jestli lze – chodníky IROP, kanalizace PK atd. – ale bude pouze 

jedna projektová dokumentace). 

V současné době jsou vyhlášeny 2 výzvy MAS Pošumaví z programu Zaměstnanost. 

V měsíci dubnu se budou vyhlašovat výzvy z programu IROP na Národní kulturní 

památky, hasičské zbrojnice, sociální podniky, základní školy a územní studie. Výzvy 

budou pravděpodobně otevřeny do konce července. Program PRV bude výzvu 

vyhlašovat také během dubna a pravděpodobně budou vyhlášeny všechny Fiche. 

Výzva bude otevřena do konce června.  Všechny podrobné informace včetně 

specifických pravidel pro jednotlivé programové rámce jsou zveřejněny na stránkách 

MAS Pošumaví www.masposumavi.cz pod jednotlivými operačními programy. Pokud 

budou chtít obce nebo podnikatelé na něco žádat, ať své záměry konzultují přímo s 

manažery MAS Pošumaví. Kontakty jsou také uvedeny na stránkách MAS Pošumaví. 

VH bere na vědomí informace o programu IROP administrovaného MAS 

Pošumaví. 

 

16) Schválení usnesení 

Návrhová komise přednesla návrh na usnesení z dnešní valné hromady. K návrhu 

nebyly vzneseny žádné připomínky a tento návrh byl schválen všemi hlasy. 

 

17) Závěr 

Předseda sdružení p. Kutil poděkoval všem za účast a jednání ukončil v 11.30 hod.  

 

Příští termín mikroregionu je stanoven na 19.5.2017 od 9:00 v Petrovicích u 

Sušice  
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USNESENÍ Z VALNÉ HROMADY ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ 

PRÁVNICKÝCH OSOB STŘEDNÍ POŠUMAVÍ, 
24. 3. 2017 od 9 hod. v Hlavňovicích 

 

 Valná hromada Střední Pošumaví, z. s. p. o., bere na vědomí: 

a) VH bere na vědomí informace o členství města Kašperské Hory ve Středním 

Pošumaví, z.s.p.o., 

b) VH bere na vědomí zprávu revizního orgánu o kontrole za rok 2016, 

c) VH bere na vědomí informace o projektu Modernizace autobusových čekáren 

 v obcích sdružení Střední Pošumaví podaného do PSOV PK 2017, 

d) VH bere na vědomí informace o kontrole na projekt z PSOV PK 2015, 

e) VH bere na vědomí informace o výjezdu členů MAS za příklady dobré praxe, 

f) VH bere na vědomí informace o grantovém programu MAS Pošumaví pro rok 

2017, 

g) VH bere na vědomí návrh na činnost na rok 2017, 

h) VH bere na vědomí informace o programu IROP administrovaného MAS 

Pošumaví. 

 

Valná hromada Střední Pošumaví, z. s. p. o., schvaluje: 

a) program jednání, 
 

b) zapisovatelku jednání Markétu Baštařovou Janotovou, 

c) VH schvaluje ověřovatele zápisu Václava Matějku a Zdeňka Voráčka, 

d) VH schvaluje návrhovou komisi ve složení: Pavel Princ a Ivana Vítovcová, 

e) VH schvaluje volební komisi ve složení: Rostislav Doležal, Josef Waldmann, Pavel 

Valdman, 

f) příští termín mikroregionu je stanoven na 19.5.2017 od 9:00 v Petrovicích u Sušice.  

 

Valná hromada Střední Pošumaví, z. s. p. o., volí: 

a) VH volí předsednictvo ve složení Josef Kutil, Jana Kuchařová, Josef Waldman, 

b) VH volí revizní orgán ve složení Pavel Prosr, František Vlček, Rostislav Doležal, 
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Valná hromada Středního Pošumaví, z. s. p. o., ukládá: 

a) VH ukládá obcím, které jsou zapojeny do projektu projednat na svých   

       zastupitelstvech příspěvek mikroregionu ve výši jejich spoluúčasti na projektu. 

 

 

Zapsala: Ing. Markéta Baštařová Janotová 

 

 

 

                          

                                                                                     ……….…………………..…………………… 

      Ing. Josef Kutil, předseda sdružení  

 

 

 

Ověřili: Ing. Václav Matějka                ……………………………….. 

 

            Zdeněk Voráček                     …………………………………  


