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ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ 
PRÁVNICKÝCH OSOB STŘEDNÍ POŠUMAVÍ, 

 
 

která se konala dne 4.1. 2018 od 9:00 hod. v sídle Oblastní charity Sušice  
 

 

Přítomni: Doležal Rostislav (Vrhaveč), Ing. Kutil Josef (Hrádek), Kuchařová Jana 
(Týnec), Bejvl Jiří (Petrovice u Sušice), Ing. Vlček František (Běšiny), Ing. 
Hrečínová Prodanová Marie (Charita Sušice), Ing. Vítovcová Ivana (Dlouhá 
Ves), Valdman Pavel (Hartmanice), Mgr. Princ Pavel (Kolinec), Waldmann 
Josef (Hlavňovice), Ing. Prosr Pavel (Velhartice) 

 
 

 
Hosté:  Ing. Markéta Baštařová Janotová (MAS Pošumaví), Mgr. Jindřich Haišman‚ 
                     (MAS Pošumaví)  
                      
 
Nepřítomni:  Ing. Bouček Václav (Chlistov), Ing. Matějka Václav (Mokrosuky), Voráček 

Zdeněk (Mochtín) 
                                         
 

Program:  
 

1. Zahájení 
2. Schválení programu jednání 
3. Schválení ověřovatelů zápisu 
4. Volba návrhové komise 
5. Kontrola usnesení valné hromady konané dne 8.12.2017 v Mochtíně 
6. Nabídka uzavření partnerství s turistickou destinací Prácheňsko a Pošumaví, z.s. 
7. Stanovení členských příspěvků na rok 2018 
8. Schválení dodatku č. 1 smlouvy o poradenství MAS Pošumaví, z.s. 
9. Informace o projektu z PSOV PK 2017 Modernizace autobusových čekáren 

v obcích sdružení Střední Pošumaví 
10. Různé 
11. Schválení inventarizační komise pro rok 2017 
12. Diskuse 
13. Schválení usnesení 
14. Závěr 
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1) Zahájení 

Valnou hromadu v 9.05 zahájil a přítomné přivítal předseda sdružení p. Josef Kutil. 

Přivítal také přítomného hosta Mgr. Jindřicha Haišmana z turistické destinace 

Prácheňsko a Pošumaví. Na jednání byl pozván také pan Tomáš Doul ze společnosti 

Keystone Company a.s., která se zabývá GDPR – ochranou osobních údajů, ale 

bohužel z technických důvodů na jednání nedorazil. Bude proto pozván na další 

jednání. 

 

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 Ivana Vítovcová a Jiří Bejvl. 

Tento návrh byl schválen všemi hlasy. 

VH schvaluje ověřovatele zápisu ve složení Jiří Bejvl a Ivana Vítovcová. 

 

4) Schválení návrhové komise  

Do návrhové komise byli navrženi Jana Kuchařová a Pavel Valdman. 

VH schvaluje návrhovou komisi ve složení Jana Kuchařová a Pavel Valdman. 

 

5) Kontrola usnesení valné hromady konané dne 8.12.2017 v Mochtíně 

Předseda sdružení Josef Kutil provedl kontrolu plnění usnesení z VH, která se konala 

8.12. 2017 v Mochtíně. K zápisu nebyly vzneseny žádné připomínky a zápis byl 

řádně ověřen. 

 

6)   Nabídka na uzavření partnerství s turistickou destinací Prácheňsko a Pošumaví 

Pan Haišman představil nabídku TD Prácheňsko a Pošumaví. 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 
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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. TD bude Střední Pošumaví propagovat na veletrzích cestovního ruchu, ve 

všech propagačních materiálech, na webových stránkách a na sociálních sítích. TD 

zajistí také plnění webových stránek kulturními akcemi Středního Pošumaví. 

V otevřené rozpravě se všichni přítomní vyjádřili pro uzavření smlouvy o partnerství a 

předseda dal o tomto návrhu hlasovat. Tento návrh byl schválen všemi hlasy. 

      VH schvaluje uzavření smlouvy o partnerství a spolupráci s turistickou 

destinací Prácheňsko a Pošumaví, z.s. na částku 35 000,- Kč na rok 2018 a 

pověřuje předsedu sdružení k podpisu smlouvy. 

 

7) Stanovení členských příspěvků na rok 2018 
Vzhledem k tomu, aby mělo sdružení dostatek finančních prostředků, bylo navrženo 

navýšit členský příspěvek o 3,- Kč na obyvatele. Výše členských příspěvků pro 

ostatní členy se nemění.  Tento návrh byl schválen všemi hlasy. 

VH schvaluje členské příspěvky na rok 2018 ve výši 11,- Kč na obyvatele pro 

obce a města a 1 000,- Kč pro ostatní členy. 

 

8)  Schválení dodatku č. 1 smlouvy o poradenství MAS Pošumaví, z.s. 
     Dodatkem se prodlužuje poradenství do 31.12.2018. Dodatek č. 1 smlouvy o 
     poradenství viz příloha. 

   VH schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o poradenství MAS Pošumaví, z.s.  

 

9) Informace o projektu z PSOV PK 2017 Modernizace autobusových čekáren 
v obcích sdružení Střední Pošumaví 
Projekt je realizačně dokončen a v současné době se připravuje vyúčtování. Všechny 
obce zaplatily svůj podíl a byly zaplaceny všechny faktury. Nyní je potřeba pouze 
dodat fotografie nových zastávek a vyúčtování může být předáno na Plzeňský kraj. 
VH bere na vědomí informace o projektu z PSOV PK 2017 Modernizace 
autobusových čekáren v obcích sdružení Střední Pošumaví 

 
10) Různé 

Pasportizace cyklotras – odstranění závad na cyklostezkách, které jsou 
pasportizované. Zjistit dotační podmínky na tuto akci. (Rekonstrukce dopravního 
značení a vybavení na cyklotrasách) 
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VH ukládá M. Janotové prověřit u PK financování projektu na podporu 
cykloturistiky 

 
PSOV PK 2018 – a) elektrocentrály  
VH bere na vědomí návrh projektu do PSOV PK 2018 na pořízení elektrocentrál 
 
Pojištění autobusových čekáren – pojistit pod mikroregionem a ten to poté naúčtuje 
jednotlivým obcím – navrhne formu mimořádné dotace pojištění budoucího majetku 

 
11) Schválení inventarizační komise pro rok 2017 

Do inventarizační komise byli navrženi Rostislav Doležal, František Vlček a Josef 
Kutil 
VH schvaluje inventarizační komisi ve složení Rostislav Doležal, František 
Vlček a Josef kutil. 
 

 
12) Diskuse 

 
13) 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. 

 

14) Závěr 

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

 

Příští termín mikroregionu je stanoven na 22.2.2018 od 9:00 hodin 

v Neznašovech v penzionu 
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USNESENÍ Z VALNÉ HROMADY ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ 
PRÁVNICKÝCH OSOB STŘEDNÍ POŠUMAVÍ, 

4. 1. 2018 od 9:00 hod. v sídle Oblastní charity Sušice 

 

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

1) informace o projektu z PSOV PK 2017 Modernizace autobusových čekáren 
v obcích sdružení Střední Pošumaví 

2) návrh projektu do PSOV PK 2018 na pořízení elektrocentrál 
 

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

1)  program jednání. 

 2) ověřovatele zápisu ve složení Jiří Bejvl a Ivana Vítovcová. 

 3) návrhovou komisi ve složení Jana Kuchařová a Pavel Valdman. 

   4) uzavření smlouvy o partnerství a spolupráci s turistickou destinací Prácheňsko a 

Pošumaví, z.s. na částku 35 000,- Kč na rok 2018 a pověřuje předsedu sdružení 

k podpisu smlouvy. 

 5) výši členských příspěvků na rok 2018 ve výši 11,- Kč na obyvatele pro 

obce a města a 1 000,- Kč pro ostatní členy. 

       6) dodatek č. 1 smlouvy o poradenství MAS Pošumaví, z.s. 
 

       7) inventarizační komisi ve složení Rostislav Doležal, František Vlček, Josef Kutil 
 

Valná hromada Středního Pošumaví, z. s. p. o., ukládá: 

1)  M. Janotové prověřit u PK financování projektu na podporu cykloturistiky 

2)  členům, zapojených do projektu PSOV PK 2017 zjistit pojištění autobusových 
čekáren 

 

Zapsala: Ing. Markéta Baštařová Janotová 

                         

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

               Ing. Josef Kutil, předseda sdružení  

 

Ověřili: Ing. Ivana Vítovcová              ……………………………….. 

 

            Jiří Bejvl                                 …………………………………  


