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Místo konání:   Krásná Hora nad Vltavou 252 – kancelář MAS 

  

Program :    -        10:00 - Zahájení 

– Seznámení s činností 

– Schválení projektů v 7. výzvě MAS pro 16. kola PRV 

– Seznámení s přípravou období 2014+ 

– Různé 

– 11:30  - Závěr 

 

Přítomni:   Prezenční listina účastníků 

 

Zapisovatel:   Zdenka Fořtová 

 

Ověřovatel:   Jiří Kužel 

 

 

 

 

 



 
  

 
 

1. Zahájení 

Ředitel MAS přivítal přítomné a seznámil je s programem dnešního 

jednání.  

Na začátku jednání byla jednohlasně odsouhlasena zapisovatelka jednání – p. Fořtová. 

 

2.Seznámení s činností 

Ředitel MAS seznámil přítomné s průběhem administrace a realizace projektů 

z předchozích výzev MAS, obeznámil o situaci ohledně zápisu nově přistoupivších 

zakladatelů na OR, kde byla žádost zamítnuta. Bylo navrženo řešení ve změně Statutu 

MAS, a to takové -  přejmenovat Shromáždění zakladatelů na Shromáždění členů 

MAS, s tím, že členům zůstávají stejná práva a povinnosti. K uvedenému proběhla 

diskuse, a po té bylo navrženo a schváleno, že členové Shromáždění zakladatelů 

obdrží elektronicky návrh úpravy Statutu. Ke statutu se budou moci do konce září 

2012 vyjádřit a ten pak v konečné podobě schválí Správní rada MAS. Dále byly 

podány informace o uskutečněné Supervizi č. 35/Z5500/2012, kterou vykonali v MAS 

dne 20.6. 2012 pracovnice SZIF Praha. 

 

3. Schválení projektů 

Přítomní byli seznámeni s termíny pro 16. kolo příjmu žádosti PRV, průběhem 

jednání Programového výboru a Výběrové komise. Dále byli seznámeni s projekty 

7. výzvy MAS a s jejich hodnocením pro 16. 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, hlasováním (18 pro, 3 se 

zdrželi) schválila projekty v předloženém pořadí k podpoře z PRV. (viz příloha 

tohoto zápisu). 

 

4. Seznámení s přípravou období 2014 

Shromáždění zakladatelů byly předány informace o dalším požadovaném rozšiřování 

působnosti MAS Sedlčansko s oslovením dalších sousedních obcí. 

Shromáždění zakladatelů byly předány informace týkající se fungování MAS po roce 

2013 a s chystanými dalšími kroky pro přípravu dalšího období 2014+.  

SZ bylo seznámeno s přípravou projektu spolupráce Filmový festival dobrých nápadů. 

 



 
  

 
 

Usnesení: 

SZ schvaluje -  projekty a pořadí projektů k podpoře v 6. výzvě MAS pro 15. 

kolo PRV  

                          ( viz. příloha tohoto zápisu ).  

                     

SZ bere na vědomí - informace o činnosti MAS    

- přípravu dalšího projektu Spolupráce „ Filmový festival dobrých 

nápadů“  

 - informace k rozšíření působnosti MAS o další sousední obce 

 - možnost použití informačních materiálů o území MAS  a o MAS.     

                                - informace o připravovaném plánovacím období 2014+ 

                                - možnost připomínkování úprav ve Statutu MAS 

                                - informace o uskutečněné supervizi č.35/Z5500/2012 

 

 

 

 

 

 

Jednání bylo ukončeno 11:30 hod. 

 

Zapsal:              Zdenka Fořtová 

 ………………………… (podpis) 

Ověřil:   Jiří Kužel  

………………………… (podpis) 

Předseda SR:   Ing. Luděk Mácha   

………………………… (podpis) 

 

 


