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ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ 
PRÁVNICKÝCH OSOB STŘEDNÍ POŠUMAVÍ, 

 
 

která se konala dne 13.4. 2018 od 9:00 hod. v Hrádku u Sušice  
 

 

Přítomni: Doležal Rostislav (Vrhaveč), Ing. Kutil Josef (Hrádek), Valdman Pavel 
(Hartmanice), Ing. Matějka Václav (Mokrosuky), Kuchařová Jana (Týnec), 
Waldmann Josef (Hlavňovice), Ing. Vítovcová Ivana (Dlouhá Ves), Voráček 
Zdeněk (Mochtín) 

 
Hosté:  Ing. Markéta Baštařová Janotová (MAS Pošumaví) 
 
Nepřítomni:  Ing. Bouček Václav (Chlistov), Ing. Hrečínová Prodanová Marie (Charita 

Sušice), Mgr. Princ Pavel (Kolinec), Ing. Vlček František (Běšiny), Bejvl Jiří 
(Petrovice u Sušice), Ing. Prosr Pavel (Velhartice) 

 
                        
 

Program:  
 

1. Zahájení 
2. Schválení programu jednání 
3. Schválení ověřovatelů zápisu 
4. Schválení návrhové komise 
5. Kontrola usnesení valné hromady konané dne 22.2.2018 v Neznašovech 
6. Nové webové stránky sdružení 
7. Grantový program MAS Pošumaví na kulturní akce pro rok 2018 
8. Informace z MAS Pošumaví 
9. Informace o výjezdu členů MAS za příklady dobré praxe do Železných hor (13. – 

15. června 2018) 
10. Informace z turistické destinace Prácheňsko a Pošumaví 
11. Náměty na další činnost sdružení v roce 2018 
12. Informace z MAS Pošumaví 
13. Informace z turistické destinace Prácheňsko a Pošumaví 
14. Různé 
15. Schválení usnesení 
16. Závěr 
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1) Zahájení 

Valnou hromadu v 9.20 zahájil a přítomné přivítal předseda sdružení p. Josef Kutil.  

 

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 Josef Waldman a Pavel Valdman. 

Tento návrh byl schválen všemi hlasy. 

VH schvaluje ověřovatele zápisu ve složení Josef Waldman a Pavel Valdman 

 

4) Schválení návrhové komise  

Do návrhové komise byli navrženi Zdeněk Voráček, Jana Kuchařová a Rostislav 

Doležal. Tento návrh byl schválen všemi hlasy. 

  VH schvaluje návrhovou komisi ve složení Zdeněk Voráček, Jana Kuchařová a   

       Rostislav Doležal 

 

5) Kontrola usnesení valné hromady konané dne 22.2.2018 v Neznašovech 

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

22.2. 2018 v Neznašovech. K zápisu nebyly vzneseny žádné připomínky a zápis byl 

řádně ověřen. Úkoly vyplývající z usnesení byly splněny. 

 

6)  Nové webové stránky sdružení 

M. Janotová představila grafickou podobu webových stránek a vysvětlila, jak budou 

po spuštění fungovat. Bylo představeno také nové logo mikroregionu, které vzniklo 

při tvorbě stránek a bude poskytnuto zadarmo mikroregionu. Logo se musí po 

předání upravit do křivek, aby mohlo být používáno na materiály mikroregionu. 

VH schvaluje návrh loga Středního Pošumaví. Logo bude upraveno do křivek 

k dalšímu použití 

VH schvaluje grafickou podobu www stránek 
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VH ukládá členům po zpřístupnění www stránek aktualizaci svých údajů 

 

7) Grantový program MAS Pošumaví na kulturní akce pro rok 2018 

MAS Pošumaví bude i v letošním roce poskytovat finanční prostředky ze svého 

grantového schéma. Pro letošní rok se předpokládá vynaložit 80 000,- Kč. Žádat 

mohou neziskové organizace, města a obce z území MAS Pošumaví. Na konci května 

proběhne výzva a v půlce června bude výběr projektů. Budou podpořeny akce i zpětně 

– i ty, které proběhnou v květnu.  

VH bere na vědomí informace o grantovém schéma MAS Pošumaví 

 

8)  Informace z MAS Pošumaví 

Minulý týden byla uzavřena 2. výzva z Programu rozvoje venkova. Na MAS bylo 

doručeno 82 projektů, které významně převýšily vypsanou alokaci 25 000 000,- Kč. 

V současné době probíhá administrativní kontrola, poté proběhne výběrová komise a 

do konce června budou vybrané projekty zaregistrovány na SZIF České Budějovice. 

Všechny projekty, které byly na MAS podány naleznete na www.masposumavi.cz.  

Dále byla ukončena 7. výzva z IROP na Bezpečnost osob v dopravě. Tam jsou 

podány a dále doporučeny k dalšímu financování 3 projekty za cca 13 000 000,- Kč. 

V roce 2018 budou vyhlášeny další výzvy z IROP (školy, školky, sociální služby… - 

vše naleznete v harmonogramu, který je zveřejněn na www.masposumavi.cz).  

Ukončena byla také výzva z OP Zaměstnanost. 

V březnu byl podán projekt spolupráce mezi MAS, jehož předmětem je umístění 10 

infopointů v území Pošumaví – dřevěná odpočívadla se solárním panelem a 

nabíječkou na mobilní telefony, s informačními panely, které odkazují na méně známé 

atraktivity v Pošumaví. Projekt je ve spolupráci s MAS Železnohorský region a MAS 

Region Kunětické Hory. 

  VH bere na vědomí informace o činnosti MAS Pošumaví 

 
 

 

 



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

IČO 69458529 
 
 

 

4

9) Informace o výjezdu členů MAS Pošumaví za příklady dobré praxe do 

Železných hor (13. – 15. 6.) 

MAS Pošumaví bude opět pořádat výjezd za příklady dobré praxe, tentokrát k MAS 

Železnohorský region ve dnech 13. – 15. 6. MAS Pošumaví bude hradit autobus pro 

členy, účastníci si zaplatí ubytování a další výdaje (cca 1000,- Kč). Program bude 

upřesněn během měsíce května. S MAS Železnohorský region probíhá dlouhodobá 

spolupráce již od roku 2008 a účastníci zde uvidí množství zajímavých projektů, které 

MAS v minulých letech realizovala. 

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

      praxe do Železných hor (13. – 15.6.) 

 

 
10) Informace z turistické destinace Prácheňsko a Pošumaví 

M. Janotová informovala členy o nastalé situaci v turistické destinaci Prácheňsko a 

Pošumaví. Na straně zástupců z jižních Čech nastaly problémy v jejich území, které 

by se při neřešení promítly i do území Pošumaví. Proto výkonná rada MAS rozhodla 

o vystoupení území Pošumaví z této turistické destinace. Probíhají jednání o 

založení vlastní turistické destinace pouze na území MAS Pošumaví. Stanovisko 

k tomu zaujal také Plzeňský kraj, který vznik samostatné destinace velmi podporuje.  

VH bere na vědomí informace z turistické destinace Prácheňsko a Pošumaví 

 
 

11) Náměty na další činnost sdružení v roce 2018 

Spolupráce s Bavorskem na projektech z Dispofondu. 

Passportizace cyklotras – mapy – držáky jsou již shnilé a mapy jsou nečitelné. Každá 

obec si udělá svůj passport a poté se připraví projekt a podá se na PK. 

 
 

12) Různé 

J. Kutil – pojištění čekáren. Byly osloveny 3 pojišťovny, přišly nabídky zatím od dvou. 

Vybere se nejlevnější nabídka. Pojištění bude na dobu udržitelnosti projektu. Poté 
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přejdou čekárny do majetku jednotlivých obcí a ty si poté již pojištění budou hradit 

samostatně. 

VH ukládá předsednictvu vyhodnocení a vybrání nejvhodnější nabídky na 

pojištění čekáren 

VH ukládá J. Kutilovi uzavřít smlouvu s vybranou pojišťovnou 

 

J. Waldman – spolupráce s Euroregionem. V posledních letech nedává již smysl a 

obec Hlavňovice uvažuje o vystoupení. 

 

J. Kutil - GDPR – p. Kutil byl na školení s právničkou s ÚOOÚ. Pověřence může dělat 

kdokoli – nemusí mít nějaké právní vzdělání. Pověřenec může být klidně 

zaměstnanec obce, nebo někdo na DPP. Může se domluvit i sdružení obcí nebo tři 

obce dohromady a mít společného pověřence. Např. Týnec to bude dělat přes místní 

samosprávy – 9 000,- Kč bez DPH za vstupní analýzy a pak 600,- Kč bez DPH každý 

měsíc poplatek za službu pověřence.  

 
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 12.00 hod 

 
 

 

 

Příští termín mikroregionu je stanoven na 7.6.2018 od 9:00 hodin v Týnci na 

obecním úřadě. 
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USNESENÍ Z VALNÉ HROMADY ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH 
OSOB STŘEDNÍ POŠUMAVÍ, 

13. 4. 2018 od 9:00 hod. v Hrádku u Sušice 

 

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

1) Informace o grantovém schéma MAS Pošumaví  
2) informace o činnosti MAS Pošumaví 
3) informace o výjezdu členů MAS Pošumaví za příklady dobré praxe do 

Železných hor (13. – 15.6.) 
4) informace z turistické destinace Prácheňsko a Pošumaví 

 

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

1)  program jednání 
            2)   ověřovatele zápisu ve složení Josef Waldman a Pavel Valdman 
            3) návrhovou komisi ve složení Zdeněk Voráček, Jana Kuchařová a   
                   Rostislav Doležal 

4) návrh loga Středního Pošumaví. Logo bude upraveno do křivek k dalšímu 
použití 

5) grafickou podobu www stránek 
 

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

1)  členům po zpřístupnění www stránek aktualizaci svých údajů  

2) předsednictvu vyhodnocení a vybrání nejvhodnější nabídky na pojištění 
čekáren 

3) J. Kutilovi uzavřít smlouvu s vybranou pojišťovnou 

 

 

Zapsala: Ing. Markéta Baštařová Janotová 

                         

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

               Ing. Josef Kutil, předseda sdružení  

 

Ověřili: Josef Waldman                   ……………………………….. 

 

             Pavel Valdman                       …………………………………  


