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Místo konání:   Krásná Hora nad Vltavou 252 – kancelář MAS 

  

Program :    -        13:00 - Zahájení 

– Schválení projektů  ve 5. výzvě MAS pro 12. kola PRV 

– Seznámení s činností 

– Schválení výroční zprávy 

– Diskuze 

– Různé 

– 16:00  - Závěr 

 

Přítomni:   Prezenční listina účastníků 

 

Zapisovatel:   Zdenka Fořtová 

 

Ověřovatel:   Jiří Kužel 

 

 

 

 



 
  

 
 

 

1. Zahájení 

Ředitel MAS přivítal přítomné a seznámil je s programem dnešního jednání.  

2. Seznámení s činností 

Ředitel MAS seznámil přítomné s průběhem administrace a realizace projektů z 1., 2.,  

3. a 4. výzvy MAS, dále s průběhem prací na projektu Spolupráce „ Památky kolem 

středního toku Vltavy aneb vraťme život našim památkám“. Dále byli přítomní 

seznámeni s činností  NS MAS SK.  

 

3. Schválení projektů 

 Seznámení s projekty  5. výzvy MAS  a jejich hodnocením pro 12. kolo PRV tak jak 

je předkládá Programový výbor MAS ke schválení Shromáždění zakladatelů včetně 

jejich bodového hodnocení, pořadí a statutu. K předloženému pořadí proběhla 

diskuze, byly zodpovězeny dotazy. Shromáždění zakladatelů schválilo všemi hlasy 

přítomných tyto projekty v přeloženém pořadí k podpoře z PRV. (viz příloha tohoto 

zápisu) 

 

4. Schválení výroční zprávy 

       Na jednání bylo konstatováno, že všichni členové obdrželi výroční zprávu v elektronické 

podobě a to po schválení výroční zprávy dozorčí radou. K předložené zprávě si předseda 

Dozorčí rady Petr Halada vyžádal zaslání doplňujících informací ohledně hospodaření, což 

bylo kladně vyřízeno. Byly zodpovězeny dotazy týkající se obsahu výroční zprávy a poté byla 

výroční zpráva všemi hlasy přítomných schválena. 

 

5. Volba členů Programového výboru a  Výběrové komise 

Do Programového výboru byli navrženi současní členové – Spilka, Šplíchal, Hubička, Ing. 

Kakeš, Ing. Michálek – a všichni byli jednohlasně zvoleni pro další funkční období. 

Členové Výběrové komise z minulého období – Ing. Žák, Černá, Kovařík, Hrazánek, Jeřicha – 

byli navrženi a jednohlasně odsouhlaseni k pokračování v práci ve Výběrové komisi. 

 

6. Různé 

Shromáždění zakladatelů vyzvalo kancelář MAS, aby do 13. kola PRV našla partnera a 

připravila další projekt Spolupráce. 

Shromáždění zakladatelů souhlasí s rozšířením působnosti MAS Sedlčansko a oslovením 

dalších sousedních obcí. 



 
  

 
 

Shromáždění zakladatelů byly předány informace týkající se fungování MAS po 

roce 2013 a bylo seznámeno s přípravou zprávy střednědobého hodnocení MAS. 

 

 

 

 

 

Usnesení: 

SZ schvaluje projekty a pořadí projektů  k podpoře ve 5. výzvě MAS pro 12. kolo PRV ( viz 

příloha). SZ schvaluje výroční zprávu za rok 2010, SZ bere na vědomí průběh prací na 

projektu Spolupráce. SZ navrhuje a volí členy Programového výboru a Výběrové komise, SZ 

vyzývá vedení MAS Sedlčansko k přípravě dalšího projektu Spolupráce. SZ souhlasí 

s rozšíření působnosti MAS o další sousední obce.SZ bylo seznámeno s přípravou zprávy 

střednědobého hodnocení MAS a s vizí činnosti po roce 2013. 

 

Jednání bylo ukončeno 16:00 hod. 

 

Zapsal:              Zdenka Fořtová 

 ………………………… (podpis) 

Ověřil:   Jiří Kužel  

………………………… (podpis) 

Předseda SR:   Ing. Luděk Mácha   

………………………… (podpis) 

 

 


