Střední Pošumaví, z. s. p. o.
Hartmanice 75, 342 01 Sušice
IČO 69458529

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ
PRÁVNICKÝCH OSOB STŘEDNÍ POŠUMAVÍ,

která se konala dne 19. 5. 2017 od 9 hod. v Petrovicích u Sušice
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. Matějka Václav
(Mokrosuky), Ing. Markéta Baštařová Janotová (MAS Pošumaví)

Hosté:

Jakub Červený (Galileo), Eva Kyrálová (MAS Pošumaví)

Nepřítomni: Ing. Prosr Pavel (Velhartice), Vlastimil Hálek (AgAkcent. s.r.o.), Ing. Bouček
Václav (Chlistov), Ing. Vlček František (Běšiny)

Program:
Zahájení
Schválení programu jednání
Schválení ověřovatelů zápisu
Schválení návrhové komise
Kontrola usnesení valné hromady konané dne 24.3. 2017 v Hlavňovicích
Informace o webových stránkách obcí od firmy Galileo
Projednání členství Kašperských Hor ve Středním Pošumaví, z.s.p.o.
Informace o projektu z PSOV PK 2017 Modernizace autobusových čekáren
v obcích sdružení Střední Pošumaví
9. Schválení přijetí dotace z PSOV PK 2017 na projekt Modernizace autobusových
čekáren v obcích sdružení Střední Pošumaví
10. Schválení veřejnoprávních smluv k projektu PSOV PK 2017
11. Vyúčtování poradenství MAS Pošumaví za období leden – duben 2017
12. Informace z odborné exkurze do turistické destinace Toulava
13. Informace o vyhlášené výzvě z Programu rozvoje venkova MAS Pošumaví
14. Diskuse
15. Schválení usnesení
16. Závěr
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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1) Zahájení
Valnou hromadu v 9.15 zahájil a přítomné přivítal předseda sdružení p. Josef Kutil.
Přivítal také přítomné hosty – pana Červeného z firmy Galileo a paní Kyrálovou
z MAS Pošumaví.
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 ověřovatelů zápisu
Na ověřovatele zápisu z VH byli navrženi Jiří Bejvl a Pavel Valdman. Tento návrh byl
schválen všemi hlasy.
VH schvaluje ověřovatele zápisu Jiřího Bejvla a Pavla Valdmana.
4) Schválení návrhové
Do návrhové komise byli navrženi: Václav Matějka, Pavel Princ, Rostislav Doležal.
Tento návrh byl schválen všemi hlasy.
VH schvaluje návrhovou komisi ve složení: Václav Matějka, Pavel Princ a
Rostislav Doležal.
5) Kontrola usnesení z valné hromady konané dne 24. 3. 2017 v Hlavňovicích
Místopředsedkyně sdružení Jana Kuchařová provedla kontrolu plnění usnesení z VH,
která se konala 24.3. 2017 v Hlavňovicích. K zápisu nebyly vzneseny žádné
připomínky a zápis byl řádně ověřen.
6) Informace o webových stránkách obcí od firmy Galileo
Pan Červený z firmy Galileo představil tvorbu a redakční systém webových stránek.
Pro mikroregion by byla cena 14 900,- Kč bez DPH – grafické zpracování stránek a
přenesení veškerých informací z předchozích stránek. Poté by byla cena za provoz
stránek 4 900,- Kč bez DPH ročně. Pokud se jedná o obce, tak to se liší podle počtu
obyvatel - malé obce 3 500,- Kč a vetší cca 6 000,- Kč. Výroba 900 – 19 000,- Kč.
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Pokud by byl zájem od více obcí může se udělat speciální nabídka. Pan Červený
zašle jednotlivým obcím nabídky a ukázky stránek menších a větších obcí. Pokud si
v mikroregionu nechá udělat stránky alespoň polovina obcí je provoz a tvorba stránek
mikroregionu zdarma. Pokud si dá obec nebo mikroregion na stránky akce,
automaticky se to objeví na stránkách Plzeňského kraje – www.turisturaj.cz.
VH bere na vědomí informace o tvorbě a správě webových stránek od firmy
Galileo.
VH ukládá M. Janotové zajistit nabídku tvorby a správy webových stránek od
firem Galileo a Šumavanet.
7) Projednání členství Kašperských Hor ve Středním Pošumaví, z.s.p.o.
Pan Kutil předal informace od města Kašperské Hory, kterému zastupitelstvo
neschválilo členství v mikroregionu. V souladu se stanovami tedy VH rozhodla o
zrušení členství města Kašperské Hory ve sdružení. Tento návrh byl schválen všemi
hlasy.
VH bere na vědomí informaci, že Zastupitelstvo města Kašperské Hory
neschválilo členství Města Kašperských Hor ve Středním Pošumaví, z.s.p.o.
VH ruší členství města Kašperské Hory v mikroregionu Střední Pošumaví,
z.s.p.o. z důvodu neschválení jeho členství v zastupitelstvu města.
8) Informace o projektu z PSOV PK 2017 Modernizace autobusových čekáren
v obcích sdružení Střední Pošumaví
Žádost o dotaci byla schválena zastupitelstvem PK v částce 382 000,- Kč.
V současné době je potřeba k podpisu smlouvy dodat: doklady dle stavebního
zákona (stačí na jednotlivé obce, nemusí být na mikroregion), výpis z katastru
nemovitostí, katastrální mapu se zákresem čekárny a tabulku se soupisem
dotčených parcel, souhlas s realizací předmětné akce ze strany vlastníka a smlouvu
o dílo nebo kupní smlouvu. V den podpisu smlouvy musí být veškeré podíly obcí na
účtu mikroregionu.
VH bere na vědomí informace o projektu z PSOV PK 2017 Modernizace
autobusových čekáren v obcích sdružení Střední Pošumaví.
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9) Schválení přijetí dotace z PSOV PK 2017 na projekt Modernizace autobusových
čekáren v obcích sdružení Střední Pošumaví
Valná hromada schválila přijetí dotace v částce 382 000,- Kč a pověřila J. Kutila
podpisem smlouvy o dotaci z PSOV PK 2017. Tento návrh byl schválen všemi hlasy.
VH schvaluje přijetí dotace z PSOV PK 2017 na projekt Modernizace
autobusových čekáren sdružení Střední Pošumaví v částce 382 000,- Kč.
VH ukládá Ing. Josefu Kutilovi podepsání smlouvy o dotaci z PSOV PK 2017.

10) Schválení veřejnoprávních smluv k projektu PSOV PK 2017
Mikroregion Střední Pošumaví, z.s. podal na obce zapojené do projektu žádost o
poskytnutí dotace ve výši jejich spoluúčasti na projektu. Prostřednictvím těchto
žádostí byly na jednotlivé obce zaslány Veřejnoprávní smlouvy.
VH schvaluje uzavření veřejnoprávních smlouv k projektu PSOV PK 2017 mezi
Středním Pošumaví, z.s.p.o. a obcemi zapojenými do projektu – Kolinec,
Vrhaveč,

Týnec,

Hlavňovice,

Velhartice,

Mochtín,

Petrovice,

Hrádek a

Hartmanice.
11) Vyúčtování poradenství MAS Pošumaví za období leden – duben 2017
M. Janotová představila jednotlivé položky vyúčtování. Podklad pro vyúčtování viz
příloha tohoto zápisu.
VH schvaluje vyúčtování poradenství od MAS Pošumaví, z.s. za období leden –
duben 2017 v částce 7 346,- Kč.
12) Informace z odborné exkurze do turistické destinace Toulava
M. Janotová informovala přítomné o průběhu odborné exkurze. Představila fungování
a financování TD Toulava. Destinační management vzniká ve všech oblastech České
republiky a v současné době je financován kraji. Plzeňský kraj zatím nemá metodiku
fungování a tvorby TD a zatím je nijak nepodporuje. V současné době jsou na území
PK založeny pouze 2 turistické destinace – Prácheňsko a Pošumaví, z.s. (součástí
území MAS Pošumaví) a Plzeň Turismus.
VH bere na vědomí informace o odborné exkurzi do turistické destinace
Toulava.
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13) Informace o vyhlášené výzvě z Programu rozvoje venkova MAS Pošumaví
Eva Kyrálová představila základní pravidla pro čerpání dotací z PRV a jednotlivé
Fiche – opatření, na které je možné žádat. Představila také alokace pro jednotlivé
fiche a způsobilé žadatele, kteří mohou v těchto fichích žádat. Veškeré informace
k výzvě včetně pravidel a dalších příloh jsou k dispozici na stránkách MAS Pošumaví
– www.masposumavi.cz v kategorii Aktuální výzvy MAS.
VH bere na vědomí informace o vyhlášené výzvě z Programu rozvoje venkova
MAS Pošumaví.

14) Diskuze
M. Janotová informovala o průběhu kontroly na projekty z PSOV PK 2015 a 2016
z KÚ PK. Kontrola z roku 2016 proběhla v pořádku, z roku 2015 je ještě potřeba
doložit protokol o převzetí díla ze strany obce Vrhaveč a Týnec.
VH bere na vědomí informace o kontrole na projekty z PSOV PK 2015 a 2016 ze
strany KÚ PK.
15) 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.
16) Závěr
Předseda sdružení p. Kutil poděkoval všem za účast a jednání ukončil v 11.30 hod.

Příští termín mikroregionu je stanoven na 8.9.2017 od 13:30 hodin v Břetěticích
na Ztracence.
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USNESENÍ Z VALNÉ HROMADY ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ
PRÁVNICKÝCH OSOB STŘEDNÍ POŠUMAVÍ,
19. 5. 2017 od 9 hod. v Petrovicích u Sušice
1. Valná hromada Střední Pošumaví, z. s. p. o., bere na vědomí:
a) VH bere na vědomí kontrolu usnesení z valné hromady konané dne 24. 3. 2017 v
Hlavňovicích
b) VH bere na vědomí informace o tvorbě a správě webových stránek od firmy
Galileo.
c) VH bere na vědomí informaci, že Zastupitelstvo města Kašperské Hory
neschválilo členství Města Kašperských Hor ve Středním Pošumaví, z.s.p.o.
d) VH bere na vědomí informace o projektu z PSOV PK 2017 Modernizace
autobusových čekáren v obcích sdružení Střední Pošumaví.
e) VH bere na vědomí informace o odborné exkurzi do turistické destinace Toulava.
f) VH bere na vědomí informace o vyhlášené výzvě z Programu rozvoje venkova
MAS Pošumaví.
g) VH bere na vědomí informace o kontrole na projekty z PSOV PK 2015 a 2016 ze
strany KÚ PK.
2. Valná hromada Střední Pošumaví, z. s. p. o., schvaluje:
a) VH schvaluje program jednání
b) VH schvaluje ověřovatele zápisu Jiřího Bejvla a Pavla Valdmana.
c) VH schvaluje návrhovou komisi ve složení: Václav Matějka, Pavel Princ a
Rostislav Doležal.
d) VH schvaluje přijetí dotace z PSOV PK 2017 na projekt Modernizace
autobusových čekáren sdružení Střední Pošumaví v částce 382 000,- Kč.
e) VH schvaluje uzavření veřejnoprávních smlouv k projektu PSOV PK 2017 mezi
Středním Pošumaví, z.s.p.o. a obcemi zapojenými do projektu – Kolinec, Vrhaveč,
Týnec, Hlavňovice, Velhartice, Mochtín, Petrovice, Hrádek a Hartmanice.
f) VH schvaluje vyúčtování poradenství od MAS Pošumaví, z.s. za období leden –
duben 2017 v částce 7 346,- Kč.

6

Střední Pošumaví, z. s. p. o.
Hartmanice 75, 342 01 Sušice
IČO 69458529

3. Valná hromada Středního Pošumaví, z. s. p. o., ukládá:
a) VH ukládá M. Janotové zajistit nabídku tvorby a správy webových stránek od firem
Galileo a Šumavanet.
b) VH ukládá Ing. Josefu Kutilovi podepsání smlouvy o dotaci z PSOV PK 2017.
4. Valná hromada Středního Pošumaví, z.s.p.o., ruší:
a) VH ruší členství města Kašperské Hory v mikroregionu Střední Pošumaví, z.s.p.o.
z důvodu neschválení jeho členství v zastupitelstvu města.

Zapsala: Ing. Markéta Baštařová Janotová

……….…………………..……………………

Ing. Josef Kutil, předseda sdružení

Ověřili: Jiří Bejvl

Pavel Valdman

………………………………..
…………………………………
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