Zápis z 42. jednání valné hromady Prácheňska, z. s. p. o.,
dne 20. května 2021 od 13,00 hodin na MěÚ Horažďovice
Přítomni: dle prezenční listiny – 19 starostek a starostů členských obcí.
Zahájení jednání bylo provedeno přivítáním přítomných předsedou Sdružení Prácheňsko Ing.
Michaelem Formanem, byl schválen program jednání.
Program:




Informace o činnosti MAS Pošumaví, možnosti dotací, nová strategie do roku 2027, atd.
Informace o činnosti Turistické oblasti Pošumaví.
Plán činnosti - školení účetních (zatím odložené), zadání výroby pohlednic s pexesem,
příprava a vydání propagační turistické brožury, apod.

Akce „Prácheňsko na Práchni“.

Účetní závěrka za rok 2020.

Členské příspěvky na rok 2021 (návrh 5,- Kč/obyvatel)
Z toho uhradit:
Členský příspěvek MAS Pošumaví (2,- Kč/1 obyvatel)
Členský příspěvek do TO Pošumaví (72.000,- Kč)
Návrh výše členského poplatku vychází i z mimořádné pandemické doby a složitosti se setkávat.

Různé:
- informace starosty M. Formana o připravované stavbě Domova pro seniory a další
- úložiště radioaktivních odpadů na Horažďovicku
- komunitní příprava sociálních služeb na Horažďovicku
- podpora provozu sociálních lůžek v Nemocnici Horažďovice



Závěr

1) Informace o činnosti MAS Pošumaví
Informace o činnosti přednesl vedoucí manažer MAS Mgr. Jindřich Haišman.
Připravuje se nová strategie na období 2021-2027, dle již provedeného rozsáhlého šetření
včetně zpracování potřeb obcí. Program rozvoje venkova bude vyhlášen začátkem roku 2022.
Dotační okruhy budou např. lesní cesty, provozní technika, veřejná prostranství, stezky, muzea,
expozice – ještě nejsou přesné okruhy dotací známy, vše je v přípravě. Předpoklad, že pravidla
budou zveřejněna koncem roku 2021. Vše velmi záleží na rozhodnutí a schválení na MMR a
MZe.
MAP II (Místní akční plán rozvoje vzdělávání) probíhá. Končit bude v říjnu 2021 a od listopadu se
rozběhne MAP III. Jde jak o vzdělávací činnosti, tak o úpravy a vybavení škol a učeben.
Přes MAS Pošumaví bylo pro obce či subjekty v obcích ze Sdružení Prácheňsko z dotací
v období roků 2017-2020 získáno a rozděleno 36.449.000,- Kč. Což je jistě zajímavá částka.
2) Informace o činnosti Turistické oblasti (TO) Pošumaví
Informace o činnosti TO Pošumaví přednesli předseda TO Ing. Ivo Šašek a místopředseda
výkonné rady Mgr. Jindřich Haišman. Činnost TO probíhá na základě dobrovolnické práce.
Představení nově vydané brožury „Útržky z Pošumaví“. Jedná se o pozvání na území TO,
představení některých turistických míst a nabídka slevových kupónů pro návštěvníky.
Nové brožury byly předány přítomným zástupcům obcí. Zájemci o další brožury si je mohou
vyzvednou na Mě. ú. Horažďovice či na OÚ Chanovice.
Dne 8. 6. 2021 bude brožura představena v Plzni v informačním centru širší veřejnosti.

Shrnutí historie turistické oblasti – aktuálně získána certifikace (vydána na 1 rok, 2022 se bude
obhajovat), web, vytvořená propagační videa, cílené brožury apod.
Dne 10. 6. 2021 v 10.00 hodin v letním kině Makov se bude konat valná hromada. Zváni jsou
všichni členové Prácheňska.
Plán nových aktivit: brožura Prácheňsko, brožura Dolansko či Chudenicko, aktualizace webu, QR
kódy jednotlivých míst a cílů, videa.
Zájem o spolupráci má Šumavský park a Šumavsko, z.s.
3) Plán činností pro další období

Školení účetních s přednášejícím Ing. Davidem Vičarem bylo z důvodu pandemie odloženo.
Školení je pro obecní účetní velmi přínosné. Obce platí poplatek za školení 400,- Kč. Vyjde to
daleko levněji, než objednat školení samostatně.
Pohlednice s pexesem – min. 200 ks za 4,- Kč/1 ks. Obce, které budou mít zájem, dodají 1 x foto
+ krátký popis. Nabídka s podrobnostmi bude obcím zaslána samostatně.
Brožura Prácheňsko pod Práchní – turistické představení obcí, cca 50 stran. Obce budou
osloveny o zaslání podkladů. Nabídka a žádost o podklady bude samostatně zasláno.
4) Prácheňsko na Práchni – uskuteční se až příští rok, v květnu 2022.
5) Účetní závěrka 2020, členské příspěvky na rok 2021 a finanční záležitosti
Účetní uzávěrka za rok 2020 byla předložena a schválena.
Členský příspěvek za rok 2020 zaplatily všechny obce.
Návrh členského příspěvku na rok 2021 ve výši 5,- Kč/1 obyvatel byl schválen. Faktury
budou zaslány e-mailem se splatností do 30. 6. 2021.
Členský příspěvek 2,- Kč/1 obyvatel bude z této částky přeposlán na MAS Pošumaví jako
členský příspěvek za Prácheňsko.
K výši členského příspěvku proběhla diskuse, protože již třetí rok po sobě je využíván na
dorovnání finanční zůstatek nahospodařený v minulých letech.
Na příštím jednání bude řešen a předložen návrh na financování Prácheňska na rok 2022.
Valná hromada schvaluje:
-Účetní uzávěrku za rok 2020.
Hlasování: všichni přítomní členové 19 hlasů – pro 18, 1 se zdržel hlasování.
Účetní uzávěrka bude přílohou zápisu z valné hromady.
-Členský příspěvek ve Sdružení Prácheňsko na rok 2021 ve výši 5,- Kč/1 obyvatel.
Hlasování: všichni přítomní členové 19 hlasů – pro 17, 1 proti, 1 se zdržel hlasování.
-Členský příspěvek za Prácheňsko 72.000 Kč na rok 2021 Turistické oblasti Pošumaví, z.s.
Hlasování: všichni přítomní členové 19 hlasů – pro 18, 1 se zdržel hlasování.
6) Různé
-Domov pro seniory Horažďovice – zahájení stavby na jaře 2022, provoz od poloviny 2023.
-Úložiště radioaktivních odpadů na Horažďovicku bylo direktivně rozšířeno o další čtyři obce.
-Komunitní plán sociálních služeb na Horažďovicku je aktuálně zpracováván na další období.
-Podpora sociálních lůžek v Nemocnici Horažďovice – je vhodné připojit se k výzvě o zaslání
příspěvku z jednotlivých obcí.
P. Klásek doplňuje do zápisu vzpomínku na bývalého dobrého kolegu starostu Obce Slatina
Karla Jedličku, který bohužel v březnu zemřel na COVID-19. Čest jeho památce.
Dále připomíná, že v červnu 2021 tomu bude 20 let, co bylo Sdružení Prácheňsko založeno.
7) Závěr
Jednání bylo v 15.00 hodin ukončeno.
Předseda Prácheňska z.s.p.o. Ing. Michael Forman
Ověřovatelé zápisu:

Zapsala: J. Chalupná, 24.05.2021

