
Usnesení 14. Sněmu Svazu obcí Národního parku Šumava 

 konaného dne 14. Června 2012 ve Stachách 

 

Sněm Svazu obcí Národního parku Šumava:  

1. Schvaluje program dnešního jednání Sněmu s doplněním o vystoupení ministra životního 

prostředí pana Tomáše Chalupy.  

2. Konstatuje usnášeníschopnost s tím, že z 22 členů je přítomno 15 členů. 

3. Určuje ověřovatele zápisu pana Jakuba Koželuha a pana Martina Černého.   

4. Schvaluje návrhovou komisi ve složení paní Jana Hrazánková,  pan Antonín Schubert.  

5. Bere na vědomí vystoupení ministra životního prostředí Tomáše Chalupy, ve kterém Sněm 

seznámil s přípravou návrhu zákona o Národním parku Šumava s tím, že se bude jednat o 

poslanecký návrh poslanců ODS Plzeňského a Jihočeského kraje a poslanců Lidem s tím, že by 

mohl být zákon předložen Sněmovně buď 10. července nebo na počátku září. Dále seznámil 

Sněm se složitostí dopadu nového RUD a přistoupil s návrhem řešení kompenzací daně 

z nemovitostí k čemuž navrhuje založit pracovní skupinu. Dále pak oznámil, že ke změně 

ředitele Správy NP Šumava se nebude vyjadřovat. Dále pak seznámil Sněm s mechanizmem 

převodu státního majetku ve vlastnictví Správy, bude zpracována třístupňová analýza 

zbytnosti majetku, kdy bude dodržena zásada, že majetky, které jsou ekonomickým 

přínosem, nebudou prodávány. Dále seznámil Sněm s principy financování projektů ze 

strukturálních fondů s tím, že do konce léta tohoto roku budou zveřejněny všechny výzvy 

v rámci OPŽP. Program „Zelená úsporám“ bude spuštěn v příštím roce s rozdělením na 

veřejný sektor a soukromé žadatele.  Z následné diskuse dále vyplynul návrh ministra 

ustanovit pracovní skupinu k ekonomické analýze modelu minitendrů a modelu 

zaměstnanosti s tím, že by analýzu jednotlivých modelů provedla odborná společnost. Tato 

společnost zároveň provede princip kompenzace daně z nemovitostí. K problematice 

palivového dříví zpracuje Správa návrh řešení na základě poznatků získaných z jednotlivých 

obcí.  

6. Schvaluje smlouvu na mediální spolupráci s paní Andreou Vodňanskou, za smluvní cenu pro 

ro 2012 100.000,- Kč. Dodavatel není plátce DPH.  

Výsledek hlasování: Pro: 15  Proti: 0  Zdržel se: 0 

7. Schvaluje změnu stanov Svazu obcí NP Šumava – čl. 5 odst. 4 ve znění: „Výši členského 

příspěvku schvaluje Sněm Svazu obcí Národního parku Šumava“ a ukládá předsedovi Svazu 

obcí zapracovat tuto změnu do stanov Svazu.  

Výsledek hlasování: Pro: 15  Proti: 0  Zdržel se: 0 

8. Schvaluje výši členského příspěvku s platností od 1.1.2013 ve výši 2,- Kč na jednoho 

obyvatele, nejméně však 1.000,- Kč a RRA 1.000,- Kč a ukládá předsedovi Svazu obcí  

zapracovat tuto změnu do stanov Svazu. Dále ukládá předsedovi Svazu obcí oznámit změnu 

stanov registračnímu úřadu.  

Výsledek hlasování: Pro: 15  Proti: 0  Zdržel se: 0 

9. Konstatuje, že financování Bílé stopy na Šumavě stávajícím systémem není možné. K tomu 

Václav Vostradovský, starosta Kvildy zpracuje do 30.6.2012 zprávu, která bude obsahovat 

celkovou výši příjmů z turistického ruchu a celkovou výši nákladů na turistiku na území obce 



Kvilda. K tomu dále do konce září 2012 připraví RRA modelový systém páteřní trasy Bílé stopy 

včetně nákladů a návrhu financování.  

 


