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Místo konání:   Krásná Hora nad Vltavou – kancelář MAS 

 

Program:   14:00 – 14:15  Prezentace účastníků (účast nejlépe hlásit předem) 

 14:15 –            Zahájení 

 Zvolení zapisovatele 

 Seznámení s projekty spolupráce 

 Příprava nového plánovacího a období 2014-2020 

 Usnesení 

                                              - 15:50    Závěr 

 

Přítomni:   Spilka,Šplíchal, Kulanda, Ing. Kakeš,  

                                    Kužel, Fořtová 

                                     

Zapisovatel:  Zdenka Fořtová  

 

Ověřovatel:  Jiří Kužel  

 

 

 

 

 

 

 



Zápisy či usnesení: 

1.       Zahájení a jednání 

                                          Jednání řídil ředitel MAS p. Kužel přivítal přítomné.  

2. Jako zapisovatel byl navržena p. Fořtová, schváleno všemi členy PV 

3.        Ředitel seznámil přítomné s náplní jejich dnešního jednání. Bylo předneseno pověření 

PV Správní radou MAS o podílení se na přípravě a zpracování ISRÚ. S tím že členkou 

tohoto zpracovatelského týmu byla zároveň jmenována Zdeňka Fořtová a Kateřina 

Roškotová, která byla pověřena zpracováním Integrované strategie rozvoje území 

v písemné a jiné požadované formě. PV byl seznámen s předběžným časovým rámcem 

jednotlivých etap zpracování ISRÚ. Od standardů MAS, které musí ještě chválit jednotlivá 

ministerstva, až po vypracování jednotlivých programových rámců, které ze strategie 

vyplynou a které zároveň do té doby budou jasně definovány vládním rozhodnutím.  

4. Ředitel seznámil přítomné s přípravou projektů spolupráce – „Film a vzdělávání“ a 

„Zpracování strategie turistického regionu Toulava“, jejich náplní a všemi povinnostmi, 

které z toho pro MAS Sedlčansko plynou a přínosy, které to přinese regionu v území MAS 

Sedlčansko. 

5. Dále PV na svém jednání projednal dotazníky, které byly rozeslány kanceláří MAS 

obyvatelům, podnikatelům, zastupitelům, neziskovkám a školám v souladu s rozhodnutím 

Správní rady a v souladu s postupy pro vytváření analýz regionu, tak jak jsou uvedeny 

v návodech pro zpracování ISRU na roky 2014 – 2020. K tomuto byly projednány reakce 

jednotlivých připomínek, které proběhly e-mailovou formou. Na základě výstupů z těchto 

dotazníků PV v širším obsazení osloví regionální aktéry pracujících v nejpalčivější 

problematice, aby se zapojili do přípravy nové strategie. Dále budou zároveň oslovení další 

zájemci o podílení se na přípravě a to nejen ze členů MAS, ale i širší veřejnosti, včetně těch 

kteří vyjádřili svůj zájem prostřednictvím e-mailové korespondence. Seznam byl předložen 

PV včetně jejich korespondence. 

6.  Usnesení:  

PV schvaluje zapisovatele, PV bere na vědomí náplň jejich dnešního jednání, pověření PV SR 

MAS k aktivní přípravě na ISRU a dalších členů realizačního týmu Kateřiny Roškotové a Zdenky 

Fořtové. PV se seznámil s připravovanými projekty spolupráce. PV schvaluje postupy k vytváření 

nové strategie, kdy na základě výstupů z dotazníkového šeření na území regionu vyzve k přípravě 

další regionální aktéry, kteří pracují v nejpalčivější problematice. PV vyzývá širší veřejnost, včetně 

těch, kteří se účastnili e-mailové korespondence k podílení se na přípravě ISRU. 

 



7.  Závěr: 

Jednání bylo ukončeno v 15:50. Příští jednání po ukončení dotazníkového šetření. 

 

Zapsal: Zdenka Fořtová  

    

………………………… (podpis) 

Ověřil:  Jiří Kužel      

………………………… (podpis) 

 

Předseda Programového výboru: Pavel Spilka    

………………………… (podpis) 

 

 

 

 

 

 


