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 22.2. 2018 od 9:00 hod. v Neznašovech
Přítomni:

Doležal Rostislav (Vrhaveč), Waldmann Josef (Hlavňovice), Ing. Vlček
František (Běšiny), Ing. Kutil Josef (Hrádek), Bejvl Jiří (Petrovice u Sušice),
Ing. Vítovcová Ivana (Dlouhá Ves), Valdman Pavel (Hartmanice), Mgr. Princ
Pavel (Kolinec), Ing. Matějka Václav (Mokrosuky), Voráček Zdeněk
(Mochtín)

Hosté:

Ing. Markéta Baštařová Janotová (MAS Pošumaví), Ivana Otýsová

Nepřítomni: Ing. Bouček Václav (Chlistov), Kuchařová Jana (Týnec), Ing. Hrečínová
Prodanová Marie (Charita Sušice), Ing. Prosr Pavel (Velhartice)

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zahájení
Schválení programu jednání
Schválení ověřovatelů zápisu
Schválení návrhové komise
Kontrola usnesení valné hromady konané dne 4.1.2018 v Sušici
Informace firmy Keystone Company a.s. o GDPR
Zpráva o činnosti sdružení v roce 2017
Schválení výsledku hodpodaření za rok 2017 a schválení rozhodnutí o rozdělení
hospodářského výsledku za rok 2017
9. Projednání zpracování aktualizace passportu cyklotras na území Střední
Pošumaví
10. Schválení rozpočtu na rok 2018
11. Zpráva inventarizační komise
12. Informace o projektu z PSOV PK 2017 Modernizace autobusových čekáren
13. Informace z MAS Pošumaví
14. Informace z turistické destinace Prácheňsko a Pošumaví
15. Různé
16. Schválení usnesení
17. Závěr
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1) Zahájení
Valnou hromadu v 9.10 zahájil a přítomné přivítal předseda sdružení p. Josef Kutil.
Přivítal také přítomné hosty - účetní sdružení paní Ivanu Otýsovou a pana Tomáše
Doula ze společnosti Keystone Company a.s., která se zabývá GDPR – ochranou
osobních údajů.
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 Rostislav Doležal a Jiří Bejvl. Návrh byl
schválen všemi hlasy.
VH schvaluje ověřovatele zápisu Rostislava Doležala a Zdeňka Voráčka
4) Schválení návrhové komise
Do návrhové komise byli navrženi Jiří Bejvl, František Vlček a Ivana Vítovcová.
Návrh byl schválen všemi hlasy.
VH schvaluje návrhovou komisi ve složení Jiří Bejvl, František Vlček a Ivana
Vítovcová.
5) Kontrola usnesení valné hromady konané dne 4.1.2018 v Sušici
Předseda sdružení Josef Kutil provedl kontrolu plnění usnesení z VH, která se konala
4.1. 2018 v Sušici. K zápisu nebyly vzneseny žádné připomínky a zápis byl řádně
ověřen.
6) Informace firmy Keystone Company a.s. o GDPR
Pan Tomáš Doul přednesl informace o GDPR a nabídku firmy. Za zpracování vstupní
analýzy za obec 7 000,- Kč, škola + školka 9 000,- Kč, pověřenec od 1 000,- Kč za
měsíc/dle náročnosti – vše na individuální domluvě. Největší část zabere
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dokumentace ke GDPR – organizační řád, mlčenlivosti, dále pak technické věci –
zabezpečení fyzických dokumentů, zabezpečení IT technologií – šifrovací programy
(cca 200,- Kč/rok) atd. Doporučení pro obce – pojištění kybernetické bezpečnosti.
VH bere na vědomí informace firmy Keystone Company a.s. o GDPR
7) Zpráva o činnosti sdružení v roce 2017
Pan Kutil přednesl zprávu o činnosti sdružení za rok 2017. V minulém roce přistoupily
ke sdružení obce Dlouhá Ves a Kašperské Hory. Kašperské Hory poté vystoupily,
protože nedostaly souhlas zastupitelstva. K 31.12. vystoupil AgAkcent, s.r.o. a
zároveň byla přijata Oblastní charita Sušice. Předsednictvo zůstává stejné, do
dozorčí rady přibyl 1 člen. Účetnictví zpracovává i nadále paní Otýsová. Valná
hromada se sešla 5x. Předsednictvo se sešlo 3x. Hosty valných hromad byly paní
účetní Otýsová, pan Haišman, paní Kyrálová, pan Kolář (všichni MAS Pošumaví),
pan Hladký (Šumavanet), pan Červený (Galileo). Realizované akce – PSOV PK 2017
Modernizace autobusových čekáren, kterého se účastnily obce – Hrádek, Kolinec,
Hartmanice, Velhartice, Hlavňovice, Týnec, Mochtín, Petrovice a Vrhaveč. Další
činnost – pokračuje spolupráce s MAS Pošumaví – poradenství, náměty na činnost,
informace o dotacích atd. V dubnu proběhla exkurze do turistické destinace Toulava,
které se účastnili také zástupci Středního Pošumaví. Zastoupení mělo sdružení také
na Národní konferenci Venkov 2017 v Dříteči v Pardubickém kraji (R. Doležal a J.
Kutil.) Bylo rozhodnuto o vypracování nových webových stránek od firmy Šumavanet,
které budou provázány s webovými stránkami turistické destinace Prácheňsko a
Pošumaví.
VH bere na vědomí zprávu o činnosti sdružení za rok 2017
8) Schválení výsledku hodpodaření za rok 2017 a schválení rozhodnutí o rozdělení
hospodářského výsledku za rok 2017
Zpráva o hospodaření viz příloha. Výsledek hospodaření roku 2017 je ztráta
5 763,27,- Kč. Výsledek hospodaření byl schválen všemi hlasy
Členové sdružení schválili všemi hlasy rozdělení hospodářského výsledku.
VH schvaluje výsledek hospodaření za rok 2017 – ztrátu ve výši 5 763,27,- Kč
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VH schvaluje rozdělení hospodářského výsledku - ztrátu roku 2017 v celkové
výši 5 763,27,- Kč zaúčtovat na vrub účtu 932000 – nerozdělený zisk z minulých
let
9) Projednání zpracování aktualizace passportu cyklotras na území Střední
Pošumaví
Před týdnem se sešlo 6 obcí v Běšinech, kde byl zájem o přeznačení cyklostrasy č.
38 – Běšiny, Vrhaveč, Hlavňovice, Hartmanice, Velhartice, Běšiny. Bohužel podklady
pro zpracování projektu – rozpočet, fotografie atd. nebyl dostatečně zpracován, proto
žádost nebyla podána. V současné době, jak jsou postaveny dotační tituly PK nejde
tento passport z dotace financovat. Pan Mareš nabízí za aktualizaci pasportu a
dopravního cyklo značení za 135 800,-. Návrh je, aby si každá obec udělala
pasportizaci sama a pak by se za mikroregion udělala kompletace.
VH bere na vědomí nabídku od pana Mareše na pasportizaci cyklotras
mikroregionu

10) Schválení rozpočtu na rok 2018
Rozpočet viz příloha. Měnit se bude pravděpodobně cena pojištění čekáren. Pro
kontrolu by měla být vytvořena tabulka s cenou pojištění pro jednotlivé obce. Bude
pojištěn celý balík a cena rozpočítána. Budou vytaženy ceny pouze čekáren (bez
úprav). Návrh rozpočtu byl schválen všemi hlasy.
VH schvaluje rozpočet na rok 2018

11) Zpráva inventarizační komise
Pan Kutil přednesl zprávu inventarizační komise. Zpráva Viz příloha.
VH bere na vědomí zprávu inventarizační komise.
12) Informace o projektu z PSOV PK 2017 Modernizace autobusových čekáren
Fotografie dodaly všechny obce zapojené do projektu, vyúčtování na Plzeňský kraj
bude podáno v průběhu příštího týdne. M. Janotová zašle obcím podklady pro
vyúčtování veřejnoprávních smluv.

4

Střední Pošumaví, z. s. p. o.
Hartmanice 75, 342 01 Sušice
IČO 69458529
VH bere na vědomí informace o projektu z PSOV PK 2017 Modernizace
autobusových čekáren
13) Informace z MAS Pošumaví
Výkonná rada ve středu 21.2.2018 schválila 2. výzvu z Programu rozvoje venkova.
Výzva bude vyhlášena 28.2.2018, příjem žádostí na MAS bude od 12.3. do 3.4.2018.
Celková alokace na výzvu je 25 199 220,- Kč. Vyhlášeny budou všechny fiche.
Veškeré

informace

budou

od

28.2.

na

stránkách

MAS

Pošumaví

www.masposumavi.cz. Žádosti se nově podávají pouze přes Portál farmáře. Fyzicky
se na MAS podávají pouze větší listinné přílohy. Konzultace pro žadatele po
telefonické domluvě s Evou Kyrálovou 720 982 178. Pro žadatele je připraveno 6
seminářů – 2.3. Kasejovice, 7.3. Sušice, Horažďovice, Strašín, 9.3. Klatovy, Kdyně.
Pozvánka viz příloha.
VH bere na vědomí informace z MAS Pošumaví

14) Informace z turistické destinace Prácheňsko a Pošumaví
Byl vydán propagační materiál Pošumavské baroko, trhací mapa oblasti a natočeno
5 videospotů o pošumavském baroku. Ve středu 21.2. se v Klatovech konal
workshop ke strategické části marketingové strategie oblasti. Workshopu se účastnili
také zástupci informačních center a obcí Sušice, Hartmanice a Hrádek. V nejbližší
době bude probíhat tvorba propagačního materiálu o celé oblasti.
VH bere na vědomí informace z turistické destinace Prácheňsko a Pošumaví

15) Různé
P. Princ – Sušická nemocnice – Střední Pošumaví by mohlo projevit zájem, aby
sušická nemocnice fungovala, tak jako před rokem
R. Doležal – dotace z OPŽP. Nabídka elektrovozítka, kdy vozítko zapůjčí na týden a
udělá se prezentace pro zájemce z mikroregionu. Vozítko stojí cca 180 000,- Kč,
100 000,- Kč by byla dotace. Na vozítko lze přidělat naviják na koště, radlici atd. Pan
Doležal vyzkouší pro a proti.
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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 ve 12.00 hod.

Příští termín mikroregionu je stanoven na 13.4.2018 od 9:00 hodin v Hrádku u
Sušice
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USNESENÍ Z VALNÉ HROMADY ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ
PRÁVNICKÝCH OSOB STŘEDNÍ POŠUMAVÍ,
22. 2. 2018 od 9:00 hod. v Neznašovech
Valná hromada Střední Pošumaví, z. s. p. o., bere na vědomí:
1) informace firmy Keystone Company a.s. o GDPR
2) zprávu o činnosti sdružení v roce 2017
3) zprávu inventarizační komise
4) nabídku pana Mareše na pasportizaci cyklotras mikroregionu
5) informace o projektu z PSOV PK 2017 Modernizace autobusových čekáren
6) informace z MAS Pošumaví
7) informace z turistické destinace Prácheňsko a Pošumaví

Valná hromada Střední Pošumaví, z. s. p. o., schvaluje:
1) program jednání
2) ověřovatele zápisu Rostislava Doležala a Zdeňka Voráčka
3)

návrhovou

komisi

ve

složení

Jiří

Bejvl,

František

Vlček

a

Ivana

Vítovcová
4) výsledek hospodaření za rok 2017 – ztrátu ve výši 5 763,27,- Kč
5) rozdělení hospodářského výsledku - ztrátu roku 2017 v celkové výši 5 763,27,Kč zaúčtovat na vrub účtu 932000 – nerozdělený zisk z minulých let
6) rozpočet na rok 2018
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Valná hromada Středního Pošumaví, z. s. p. o., ukládá:
1) M.Janotové zaslat ceny jednotlivých čekáren p. Kutilovi a p. Doležalovi
k zajištění pojištění čekáren.
2) J. Kutilovi za obce Střední Pošumaví zaslat dopis zastupitelstvu města Sušice
o obnovení chirurgické ambulance a chirurgického oddělení, tak aby byl
zajištěn rozsah péče ve spádové oblasti v plném rozsahu.

Zapsala: Ing. Markéta Baštařová Janotová

……….…………………..……………………

Ing. Josef Kutil, předseda sdružení

Ověřili: Rostislav Doležal
Zdeněk Voráček

………………………………..
…………………………………
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