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Místo konání:   Krásná Hora nad Vltavou  – Zasedací místnost MěÚ Krásná Hora nad 

Vltavou 

  

Program :    -        začátek 14:00  

1. Zahájení, zvolení předsedajícího, zapisovatele, ověřovatele, volební a návrhové 

komise 

2. Předložení návrhů nových členů SR a DR  a odsouhlasení způsobu voleb 

3. Volby do Správní a Dozorčí rady 

4. Různé 

5. Diskuze 

6. Usnesení a závěr 

 

Přítomni:   Prezenční listina účastníků 

 

Zapisovatel:   Věra Vitoňová 

 

Ověřovatel:   Ing. Jan Michálek 

 

 



 
  

 
 

 

 

 

1. Zahájení 

Členka Správní rady MAS paní ing. Červenková, která byla pověřena vedením 

jednání, přivítala přítomné.  

           Na začátku jednání byla jednomyslně odsouhlasena zapisovatelka jednání – p.    

           Vitoňová, předsedající ing. Marie Červenková, ověřovatel zápisu p. ing. J. Michálek. 

 Dále byla zvolena volební  (sčítací) komise ve složení p.B. Burda a p.J.Vokrouhlík a 

            návrhová komise ve složení ing. Červenková a p. Vitoňová. 

      a VH se řídila výše uvedeným upřesněným programem. 

      Dle prezenční listiny se VH účastnilo 39 hlasů, tj. 90,7 % 

 

2. Předložení návrhů nových členů SR a DR 

Všichni zúčastnění členové MAS obdrželi nominaci členů do SR a DR, 

kdy tato nominace byla zpracována z došlých návrhů (příloha tohoto zápisu). 

Nominace byla rozdělena do 3 skupin, tj. kandidáti veřejného sektoru, 

podnikatelského sektoru a neziskovek. 

Nejprve byli vyzváni k vlastnímu rozhodnutí členové SR a DR, kteří před VH 

neodstoupili ze svých funkcí, aby sdělili, zda zůstávají členy orgánů nebo odstupují. 

Všichni tj. ing. Semilský člen SR, ing. Dědina člen DR a p. Halada člen DR oznámili, 

že odstupují, VH jejich rozhodnutí vzala na vědomí včetně skutečnosti, že proběhnou 

volby všech 6-ti nových členů SR a 3 nových členů DR. 

Na VH Sdružení obcí odevzdalo doplňující návrh kandidáta do SR  p. Havlíčkovou. 

Jednotliví kandidáti byli vyzváni k odsouhlasení své kandidátky, kandidáti navržení do 

obou orgánů byli vyzváni k rozhodnutí, do kterého orgánu kandidují. 

Přítomní členové VH vzali na vědomí, že p. Halada nebude kandidovat ani do jednoho 

orgánu, p. Lundák bude kandidovat do DR. Vzali na vědomí doplňující návrh 

Sdružení obcí na kandidátku do SR p. Havlíčkovou,  p. ing. Dědina bude kandidovat 

do DR,  u p. Žáka nebyl ověřen souhlas a byl vyřazen z kandidátky do SR, p. Křížová 

nebude kandidovat ani do jednoho orgánu, p. Zbyněk Růžička nebude kandidovat ani 

do jednoho orgánu, p. Balková nebude kandidovat do DR, p. ing. Kadeřábek nebude 

kandidovat do DR, p. Kovařík nebude kandidovat do DR, u p. Štěpánka se nepodařilo 



 
  

 
 

potvrdit souhlas a byl vyřazen z kandidátky do DR, p. Vokrouhlík nebude 

kandidovat do DR. 

 

 

Kandidátní listina  se skládala: 

 

Kandidáti do SR 

4  za veřejný sektor:  p. Havlíčková, ing. Jeřicha, p. Mátl, ing. Michálek 

4 za podnikatele: ing.  Červenková, p. Hejhal, ing. Kadeřábek, ing. Mácha 

3 za neziskovky: p. Čandová, p. Růžička, ing. Semilský 

 

Kandidáti do DR 

4 za podnikatele: ing. Dědina, p. Muhlbach, p. Roškot, ing. Žák 

1 za veřejný sektor: p. Lundák 

0 za neziskovky 

 

Byl navržen tento způsob voleb: 

- Volby veřejné zvednutím hlasovacího lístku (2 druhy lístků:  3 a 1 hlas barevně 

odlišené) 

- Volby budou probíhat po skupinách, tj. do SR 2 zástupci veřejného sektoru, 2 

zástupci podnikatelů, 2 zástupci neziskovek. Do DR každý sektor po 1 zástupci. 

- Nejprve proběhnou volby všech kandidátů skupiny v pořadí dle abecedy. Pokud 

bude kandidát odsouhlasen více než 51 %, potom se stává členem SR  nebo DR. 

Pokud nebudou v 1. kole zvoleni žádní členové SR i DR, anebo bude zvolen pouze 

1 člen SR, pokračuje se druhým kolem, kdy budou postupně voleni dle výše hlasů 

v 1. kole. V případě, že kandidát bude zvolen  min. 51 %, stává se členem orgánu. 

 

3. Volby do SR a DR: 

Na VH bylo přítomno 39 hlasů členů, ke zvolení do orgánu bylo třeba min. 20 

hlasů. 

Volby do SR proběhly následovně: 

       1. kolo  2. kolo 

Veřejný sektor  O. Jeřicha  22 …………...zvolen 

     p.Havlíčková  17 



 
  

 
 

         J. Mátl         18   21…… zvolen 

         Ing. Michálek        19   20 

Podnikatel. sektor  Ing. Červenková 33  .. zvolena 

    P. Hejhal  12 

    Ing. Mácha  21 

    Ing. Kadeřábek           22  …. zvolen 

Neziskový sektor  Mgr. Čandová  20   …. zvolena 

    P. Růžička  18 

    Ing. Semilský  34  … zvolen 

 

Volby do DR proběhly následovně: 

       1. kolo  2. kolo  

(shodnost hlasů) 

Podnikatel. sektor  ing. Dědina  25  15 

    H. Mühlbach    9 

    J. Roškot  10 

    Ing.. Žák             25  25 … zvolen 

Veřejný sektor  V.Lundák  31 …. zvolen 

 

V průběhu voleb byl navržen p. P. Růžička na kandidáta do DR.  

Neziskový sektor  P. Růžička  21 …. Zvolen 

 

4. Se souhlasem 35 hlasů byla schválena přestávka, během které se sešli noví zástupci 

SR a DR za účelem zvolení předsedů jednotlivých orgánů. 

Předsedou Správní rady byl zvolen ing. Semilský, místopředsedkyní ing. 

Červenková. 

Předsedou Dozorčí rady byl zvolen Přemysl Růžička. 

  

 

 

 

 

 

 



 
  

 
 

 

 

5. Různé 

K novému statutu MAS: 

Sdružení obcí oznámilo, že mají zpracovaný nový jednodušší Statut, který mohou 

poskytnout  - předsedající navrhla, aby s ním seznámili SR. 

Zpracovaný návrh z června 2014 je předložen k vyjádření na MZe, které se má 

vyjádřit v nejbližších dnech, Bc. Kužel informoval o školení, které ke Statutu 

proběhlo, kterého se účastnili i zástupci Sdružení obcí se závěrem, že náš návrh 

Statutu odpovídá zákonu o o.p.s. i schválené Standardizaci včetně právně sporného 

ustanovení organizačních složek, které náš návrh řeší přes „místní partnerství“ 

 Další postup a zaslané připomínky projedná SR na svém jednání 7.8.2014. 

 

Ke tvorbě Strategie na programové období 2014 - 2020 

Členům shromáždění bylo oznámeno, že dosavadní zpracování Strategie bude 

zveřejněno na webových stránkách MAS nejpozději do konce srpna 2014. Během 

měsíce září bude kancelář MAS shromažďovat připomínky. Bylo navrženo, aby na 

jednání SR 7.8.2014 byli pozváni pracovníci, kteří na Strategii doposud pracovali. 

Pozvání zajistí p. Vitoňová. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 
 

 

 

Usnesení: 

VS schvaluje   

� Nové členy SR: ing. Jeřichu, p. Mátla, ing. Červenkovou, ing. 

Kadeřábka, p. Čandovou, ing. Semilského 

� Nové  členy DR: ing. Žáka, p. Lundáka, p. P. Růžičku   

� Zasílání připomínek ke tvorbě Strategie do konce září 2014  

 

VS bere na vědomí  

• Volbu členů SR, volbu předsedy SR ing. Semilského,                                                             

                           volbu místopředsedy SR ing. Červenkové 

• Volbu členů DR, volbu předsedy DR p. Přemysla Růžičku 

• Schůzi SR 7. 8. 2014 

• Zveřejnění Strategie do konce srpna 2014, připomínky do konce září 2014 

 

Usnesení bylo schváleno 38 hlasy. 

 

 

Jednání bylo ukončeno 16:00 hod. 

 

Zapsal:             Věra Vitoňová 

 ………………………… (podpis) 

Ověřil:   Ing. Michálek  

………………………… (podpis) 

 

Předseda SR:      ing. Mácha                   ………………………… (podpis) 

 

                                    Nově zvolený ing. Semilský     

………………………… (podpis) 

 

 


