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 6.10. 2017 od 13:30 hod. v penzionu Ztracenka v Břetěticích
Přítomni:

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

Hosté:

Ing. Markéta Baštařová Janotová (MAS Pošumaví), Mgr. Jindřich Haišman‚
(MAS Pošumaví)

Nepřítomni: Hálek Vlastimil (AgAkcent. s.r.o.), Ing. Vlček František (Běšiny)
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení
Schválení programu jednání
Schválení ověřovatelů zápisu
Volba návrhové komise
Kontrola usnesení valné hromady konané dne 19.5. 2017 v Petrovicích
Informace o projektu z PSOV PK 2017 Modernizace autobusových čekáren
v obcích sdružení Střední Pošumaví
7. Informace o nabídkách tvorby webových stránek mikroregionu
8. Informace z MAS Pošumaví a vyhlášených výzvách
9. Informace o tvorbě kalendáře na rok 2018
10. Různé
11. Diskuse
12. Schválení usnesení
13. Závěr
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1) Zahájení
Valnou hromadu v 13:45 zahájila a přítomné přivítala místopředsedkyně sdružení p.
Jana Kuchařová. Přivítala také přítomného hosta pana Jindřicha Haišmana z MAS
Pošumaví.
2) Schválení programu jednání
Markéta Baštařová Janotová přednesla 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 Rostislav Doležal a Václav Bouček.
VH schvaluje ověřovatele zápisu Rostislava Doležala a Václava Boučka.
4) Schválení návrhové komise
Do návrhové komise byli navrženi Pavel Princ a Josef Waldman.
VH schvaluje návrhovou komisi ve složení Pavel Princ a Josef Waldman.
5) Kontrola usnesení valné hromady konané dne 19. 5. 2017 v Petrovicích
Místopředsedkyně sdružení Jana Kuchařová provedla kontrolu plnění usnesení z VH,
která se konala 19.5. 2017 v Petrovicích. K zápisu nebyly vzneseny žádné
připomínky a zápis byl řádně ověřen.
6) Informace o projektu z PSOV PK 2017 Modernizace autobusových čekáren
v obcích sdružení Střední Pošumaví
Markéta Baštařová Janotová informovala přítomné o stavu projektu. Smlouva
s Plzeňským krajem byla podepsána a v nejbližších dnech bude na účet sdružení
převedena dotace 382 000,- Kč. Některé obce překročily při výběru zastávek
navrhovanou částku, proto byl udělán přehled skutečných nákladů (viz příloha) a tyto
obce budou muset zastávky doplatit. Bude to řešeno dodatkem k veřejnoprávní
smlouvě. Obce Velhartice, Hlavňovice a Petrovice dosud neposlaly na účet sdružení
své podíly.
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VH bere na vědomí informace o projektu Modernizace autobusových čekáren v
obcích sdružení Střední Pošumaví
VH schvaluje rozúčtování dotace podle plánované výše dotace dle přiložené
tabulky
7) Informace o nabídkách tvorby webových stránek mikroregionu
Firma Galileo svou nabídku již prezentovala na minulém zasedání. Firma Šumavanet
by také chtěla osobně představit své služby, proto bude pozvána na příští valnou
hromadu, kde přednese svou nabídku.
VH bere na vědomí informace o nabídkách na tvorbu webových stránek a
ukládá M. Baštařové Janotové pozvat na příští jednání valné hromady pana
Hladkého z Šumavanet na představení nabídky
8) Informace z MAS Pošumaví a vyhlášených výzvách
Markéta Baštařová Janotová přítomné informovala o vyhlášených výzvách MAS
Pošumaví v roce 2017 a představila připravované výzvy v roce 2018 (tabulka
s přehledem viz příloha).
VH bere na vědomí informace z MAS Pošumaví
9) Informace o tvorbě kalendáře na rok 2018
Markéta Baštařová Janotová představila nabídku na tvorbu kalendářů pro rok 2018.
Při vyhotovení 700 ks kalendářů vychází výsledná cena na 55 000,- Kč (1 ks 78,Kč), s rostoucím počtem kusů se cena snižuje – 1 000 ks – 64 000,- Kč (1 ks 64,Kč), 1 500 ks – 81 000,- Kč (54,- Kč) atd. Zástupci obcí se domluvili, že kalendář
mikroregionu se bude připravovat až na rok 2019.
VH bere na vědomí informace o tvorbě kalendářů na rok 2018
10) Různé
Jindřich Haišman – představil členům turistickou destinaci Prácheňsko a Pošumaví.
VH bere na vědomí informace o turistické destinaci Prácheňsko a Pošumaví,
z.s.
VH ukládá členům do příští valné hromady promyslet partnerství v turistické
destinaci Prácheňsko a Pošumaví
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Markéta Baštařová Janotová – firma AgAkcent, s.r.o. má již nového majitele a
změnila i svůj název. Pan Hálek zašle sdružení informaci o vystoupení firmy
k 31.12.2017. Do té doby musí do sdružení vstoupit nový subjekt (podnikatel,
nezisková organizace), aby Střední Pošumaví mohlo zůstat v právní formě zájmové
sdružení právnických osob. Pan Kutil v současné době jedná o vstupu s Charitou
Sušice. Na příští jednání bude pozvána zástupkyně Charity.
VH bere na vědomí informace o vystoupení firmy AgAkcent, s.r.o. a oslovení
Charity Sušice ke vstupu do sdružení.
Václav Matějka – je potřeba projet cyklostezky obcí a udělat opravy značení a
odpočívadel. Pan Kutil osloví pana Mareše k zaslání nabídky k revizi turistického
značení v mikroregionu. M. Baštařová Janotová sepíše žádost na Plzeňský kraj o
zařazení této akce do programu PSOV PK 2018.
VH

ukládá

J.

Kutilovi

zajistit

nabídky

k revizi

turistického

značení

v mikroregionu
VH ukládá M. Baštařové Janotové sepsat žádost na Plzeňský kraj o zařazení do
programu PSOV PK 2018 opravy turistického značení a inventáře na
turistických trasách a cyklostezkách

12) 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.
13) Závěr
Předseda sdružení p. Kutil poděkoval všem za účast a jednání ukončil v 15:30 hod.
Příští termín mikroregionu je stanoven na 8.12.2017 od 9:00 hodin v Mochtíně
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USNESENÍ Z VALNÉ HROMADY ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ
PRÁVNICKÝCH OSOB STŘEDNÍ POŠUMAVÍ,
6. 10. 2017 od 13:30 hod. v Břetěticích

Valná hromada Střední Pošumaví, z. s. p. o., bere na vědomí:
a) informace o projektu Modernizace autobusových čekáren v obcích sdružení
Střední Pošumaví
b) informace o nabídkách na tvorbu webových stránek
c) informace z MAS Pošumaví
d) informace o tvorbě kalendářů na rok 2018
e) informace o vystoupení firmy AgAkcent s.r.o. (nyní AGA služby, s.r.o.),
k 31.12.2017
f) VH bere na vědomí informace o turistické destinaci Prácheňsko a Pošumaví, z.s.
Valná hromada Střední Pošumaví, z. s. p. o., schvaluje:
a) program jednání,
b) ověřovatele zápisu Rostislava Doležala a Václava Boučka
d) návrhovou komisi ve složení Pavel Princ a Josef Waldman
e) rozúčtování dotace podle plánované výše dotace dle přiložené tabulky
Valná hromada Středního Pošumaví, z. s. p. o., ukládá:
a) M. Janotové pozvat na příští jednání valné hromady pana Hladkého z Šumavanet
na představení nabídky
b) J. Kutilovi oslovit Oblastní Charitu Sušice ke vstupu do sdružení
c) Členům zaslat seznam subjektů činných v cestovním ruchu
d) J. Kutilovi oslovit pana Mareše, aby zaslal nabídku k revizi turistického značení
v mikroregionu
e) M. Janotové sepsat žádost na Plzeňský kraj o zařazení do programu PSOV PK
2018 opravy turistického značení a inventáře na turistických trasách a
cyklostezkách
f) Členům do příští valné hromady promyslet partnerství v turistické destinaci
Prácheňsko a Pošumaví
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Zapsala: Ing. Markéta Baštařová Janotová

……….…………………..……………………

Ing. Josef Kutil, předseda sdružení

Ověřili: Ing. Václav Matějka
Zdeněk Voráček

………………………………..
…………………………………
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