
Zápis z veřejného zasedání  
Dobrovolného svazku obcí „Mikroregion Horní Vltava-Boubínsko“  

dne 16. listopadu 2010 na OÚ Horní Vltavice 
 
 
Přítomni: dle prezenční listiny 
 
Program jednání :  

  
 
1) Přítomné uvítala ing. Lelková, zapisovatelem byl určen pan ing.Urban. 

 
2) Informace poradce    
Pan Urban informoval o dostupných dotačních titulech a grantech ČR i EU, přehled očekávaných 
GP Jihočeského kraje poradce pošle starostům na jejich mailové adresy. Starostové byli seznámeni 
s fungováním systému práce s poradcem, bylo dohodnuto pokračování v zasílání souhrnných 
informací formou mailů.  

 
3) Program podpory obcí ležících v regionech národních parků    
Proběhla informace o možnostech programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, 
byli diskutovány návrhy na společné projekty, projekty jednotlivých obcí. Budou dále řešeny, 
s podáním žádostí do 30.1.2011. Žádosti pomůže zpracovat poradce, pro zpracování je potřeba 
popisu projektu, a položkového rozpočtu. 
V současné době běží čas na zpracování připomínek a doplnění obsahu na co čerpat z tohoto   
dotačního titulu 
4) Strategie a projekty pro rok 2011.  
Byli diskutovány možnosti podání společné žádosti za malé obce (do 500obyvatel) do programu 
PRV, v roce 2011, se zaměřením na veřejné rozhlasy, místní komunikace, úpravy veřejných 
prostranství. Výzva není prozatím vyhlášena, ani není zřejmé kdy bude, nicméně obce které mají 
zájem si projekty připraví – projekty ke stavebnímu povolení (ohlášení), rozpočty, a toto pošlou 
mailem poradci. 
 
Paní Lelková navrhla pro podání do POV 2011 žádosti na poradce (DT6), školení (DT6) a společný 
projekt do DT7. Žádosti zpracují společně s poradcem. Poradce navrhl jako společný projekt do 
DT7 projekt pod názvem „revitalizace veřejných prostor v obcích mikroeregionu“. Reálná výše 
dotace je 700tis Kč, je to 70%, 30% vlastní zdroje. Starostové mikroregionu rozhodnou který 
projekt bude do POV DT7 podán. Podání společné žádosti je potřeba schválit každou z obcí na 
zastupitelstvu, poradce připraví podklady pro schválení. 
 
Kalendář akcí mikroregionu - v roce 2010 nebo začátkem r.2011 (dle vyhlášení GP) proběhne 
podání žádostí do MMR, pravděpodobně do dotačního titulu spolupráce s dětmi a mládeží, živá 



kultura apod. za účelem zisku dotace na kalendář akcí mikroregionu. Obce zašlou návrhy termínové 
plány paní  Lelkové , která dle dotačního titulu organizačně zajistí návrh a tisk brožur.V případě 
neúspěchu projektu bude řešeno další možné využití podkladů 
 
Starostka a místostarosta města Volary daly návrh na projekt mikroregionu – cyklostezka 
propojující Volary s územím Stožecka a napojení tak na cyklotrasy v NP Šumava. Z diskuse vznikl 
podnět ke vzniku studie, auditu cyklostezek/cyklotras na území celého mikroregionu. Důvodem je 
existence slabých míst této infrastruktury na jeho území. Paní Lelková spolu s poradcem zkusí najít 
vhodný dotační titul pro zisk dotace na tyto materiály, následně budou řešeny konkrétní projekty 
které budou k řešení těmito materiály doporučeny. 
 
Pan Šubrt informoval přítomné o společném projektu s mikroregionem Šumava – Západ, byla 
obdržena dotace na projekt „Marketingová strategie …“ z  5.výzvy ROPu ve výši 13 mil Kč. 
Projekt bude zahájen společnou schůzkou partnerů cca v měsíci lednu 2011   

 
5) Příprava zimní sezóny, financování    
Přítomní diskutovali přípravu úpravy lyžařských tras/stop i ve vazbě na šumavskou magistrálu, na 
kterou získala finanční dotaci RRA Šumava. Obce se dále shodli na nutnosti zainteresování více 
partnerů/podnikatelů . Financování údržby je v současné době problematické z dotací, největší podíl 
musí zajistit jednotlivé obce. Pouze symbolický příspěvek je od Jihočeského kraje .  
V rámci mikroregionu se uskuteční dvě samostatné schůzky spádových lyžařských oblastí, 
zodpovědnost za jejich uskutečnění převzali Stožec a Kvilda, kde bude dohodnuta koordinace 
údržby . 
 
6) Hospodaření v roce 2010    

a) Ing. Lelková seznámila přítomné s příjmy a výdaji mikroregionu k 30.10.2010  
b) Placení příspěvků: Splněnou pouze Horní Vltavice, Zbytiny,Želnava a Stožec 

 
 

7) Příprava rozpočtu na rok 2011    
Ing. Lelková seznámila přítomné s postupem přípravy rozpočtu na rok 2011, bylo ze strany 
mikroregionu odsouhlaseno financování projektu poradenské činnosti a uspořádání 
školení/seminářů z POV DT6. Bylo navrženo pokusit se získat finanční prostředky na vedení 
mikroregionu z existujících dotačních titulů  . 
 
8) Informace o aktuálních otázkách NPŠ    
Ing. Lelková informovala přítomné o aktuálním situaci – změna vedení, jednání o přípravě zákona, 
dotačních možnostech obcí na území NP v ČR 
  
 
9) Projekt „komunální technika“     
Ing. Lelková informovala přítomné o aktuálním stavu projektu podpořeného POV DT na rok 2010 
částkou 700 000 Kč /bez podílu obcí/ . Na jednotlivou zapojenou obce je to částka 87 500,-Kč.  
V současné době nemají všechny obce tuto částku dočerpánu, nutno zajistit do 26.11.2010, aby bylo 
možné projekt vyúčtovat. 
Stožec – 26 019,-Kč 
H.Vltavice – 53 009,-Kč 
K.Huť – 36 777,-Kč 
Želnava – 24 420,-Kč 
Strážný – 125 000,-Kč 
Borová Lada 125 000,-Kč /dořešit fakturu/ 
Celková výše projektu je 1 mil.Kč, na jednotlivou obec i s jejím podílem 125 000,-Kč. 
 



 
 
10) Různé    
Ing. Lelková informovala o možnosti podání žádosti o dotaci do programu Nadace ČEZ - Podpora 
regionů pro rok 2011 – Obec Strážný má zájem projekt podat. Poradce pošle informace, v případě 
potřeby pomůže se zpracováním žádosti. 
 
Zapsal: ing. Josef Urban 
 
Kontrolovala: Ing. Zdeňka Lelková 
 
 


