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Místo konání:   Krásná Hora nad Vltavou 252 – kancelář MAS 

  

Program :    -        14:00 - Zahájení 

– Seznámení s činností 

– Schválení výroční zprávy a rozpočtu na rok 2012 

– Schválení projektů  ve 6. výzvě MAS pro 15. kola PRV 

– Volba členů Programového výboru a  Výběrové 

komise 

– Různé 

– 17:00  - Závěr 

 

Přítomni:   Prezenční listina účastníků 

 

Zapisovatel:   Zdenka Fořtová 

 

Ověřovatel:   Jiří Kužel 

 

 

 



 
  

 
 

 

 

1. Zahájení 

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

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

2. Seznámení s činností 

   Ředitel MAS seznámil SZ s činností MAS za rok 2011.  

Ředitel MAS seznámil přítomné s průběhem administrace a realizace projektů 

z předchozích výzev MAS, dále informoval o ukončení projektu Spolupráce „ 

Památky kolem středního toku Vltavy aneb vraťme život našim památkám“ a výstupy 

z tohoto projektu.  

Přítomní byli informováni o projektu spolupráce Blueinfo, který nebyl schválen 

k podpoře. 

 

3. Projednání výroční zprávy 

       Na jednání bylo konstatováno, že všichni členové obdrželi výroční zprávu 

v elektronické podobě, a to po schválení výroční zprávy dozorčí radou. Přítomnými 

byla připomínkována forma výroční zprávy a zakomponování všech příloh do Výroční 

zprávy. Pan Petr Halada a paní Štěpánka Barešová vznesly řadu připomínek 

k obsahové i stylistické stránce a ke statutu MAS a SPL.Ředitelem bylo podáno 

vysvětlení k oběma dokumentům s tím, že byly takto koncipovány od samého počátku  

SPL. Je v této formě zaregistrováno od roku 2009 jako projekt  a jako takový ho nelze 

v průběhu realizace projektu měnit v oblastech, které přímo neumožňují nebo 

nenařizují nová pravidla PRV. Po diskuzi všech přítomných byla výroční zpráva 

vrácena k přepracování a nebylo o ní ani hlasováno. 

 

4. Schválení rozpočtu 

       Všem přítomným byl předložen rozpočet na rok 2012. Všechny dotazy ohledně   

         zdůvodnění položek a jejich výše byly tazatelům zodpovězeny a následně byl  

        rozpočet na rok 2012 jednohlasně schválen 

 

5. Schválení projektů 

Přítomní byli seznámeni s termíny pro 15. kolo příjmu žádosti PRV, průběhem 

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



 
  

 
 

6. výzvy MAS  a s jejich hodnocením pro 15. 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 ( 27 pro, 1 se 

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

tohoto zápisu). 

Dále byl přednesen návrh Programového výboru na rozdělení zbylých finančních 

prostředků k závazkování pro rok 2012, kdy k tomuto nebyly vzneseny žádné 

připomínky. 

 

 

6. Volba členů Programového výboru a  Výběrové komise 

Do Programového výboru byli navrženi současní členové – Spilka, Šplíchal, Kulanda, 

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 pro další funkční období ve 

Výběrové komisi. 

 

7. Různé 

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+ a bylo 

informováno o chystaném setkání starostů a aktérů regionálního rozvoje v oblasti 

působnosti MAS. 

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

Byla vznesena připomínka starostou města Sedlčany k bodovému hodnocení na MZe. 

Ředitelem byly podány informace k hodnocení a byl předložen hodnotící dotazník, 

podle kterého bylo bodové hodnocení uskutečněno. Na žádost členů, jim bude zaslán 

tento dotazník elektronickou poštou. 

 

 

 



 
  

 
 

 

 

Usnesení: 

SZ schvaluje -  projekty a pořadí projektů  k podpoře ve 6. výzvě MAS pro 15. kolo PRV  

                          ( viz příloha).  

                      -  členy Programového výboru a Výběrové komise 

                     -   rozpočet na rok 2012 

SZ bere na vědomí - informace o činnosti MAS    

- ukončení projektu Spolupráce „ Památky kolem středního toku Vltavy  

       aneb vraťme život našim památkám“.  

- 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  připravovaném plánovacím období 2014+ 

 -   plánované setkání starostů a aktérů regionu za účelem informovanosti    

      pro období 2014+ 

 

 

Jednání bylo ukončeno 17:00 hod. 

 

Zapsal:              Zdenka Fořtová 

 ………………………… (podpis) 

Ověřil:   Jiří Kužel  

………………………… (podpis) 

Předseda SR:   Ing. Luděk Mácha   

………………………… (podpis) 

 

 

 

 



 
  

 
 

 

MAS Sedlčansko, o.p.s. 
08/005/41100/120/000153 

Sedlčansko – pohoda v srdci Čech 
 

Výzva: č. 6 
 

Číslo a název fiche:         5 – Kvalitní venkov 
                                        11– Turistika 
 

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL O VŠECH 
PŘEDKLÁDANÝCH ŽÁDOSTECH 

Poř. 
č. 

žád
osti 

Název žadatele Název projektu / číslo fiche Výše 
dotace 
(Kč) 

AK Kontr
ola 

přijate
lnosti 

Počet 
bodů 

Status 

1 Obec Dolní Hbity Rekonstrukce elektrické instalace 
v budově OÚ Dolní Hbity / 5 

207 478 ano ano 183,66 Vybraná 

2 Obec Milešov Revitalizace návsi v obci Milešov - 
druhá etapa / 5 

308 304 ano ano 166,66 Vybraná 

3 Obec Kamýk nad 
Vltavou 

Oprava kuchyně v Základní škole 
Kamýk nad Vltavou / 5 

388 557 ano ano 162,01 Vybraná 

4 Obec Nedrahovice Cyklotrasa Kamenické křížky / 11 82 311 ano ano 155,67 Vybraná 
5 Římskokatolická 

církve Krásná Hora 
n. Vltavou 

Parkové úpravy a chodníky kolem 
kostela sv. Mikuláše v Krásné Hoře 

nad Vltavou / 5 

345 780 ano ano 154,33 Vybraná 

6 Obec Nedrahovice Obnova návse v Kamenici / 5 128 720 ano ano 154 Vybraná 
7 Obec Jesenice Zbrojnice - sklad požární techniky / 

5 
491 146 ano ano 153,33 Vybraná 

9 Obec Jablonná Dětské hřiště v Jablonné / 5 161 550 ano ano 130,33 Vybraná 
9 Obec Obory Oprava skladu hasičské techniky / 

5 
350 000 ano ano 127,67 Nevybraná 

10 Obec Počepice Výměna okenních výplní v 
tělocvičně ZŠ Počepice / 5 

225653 ano ano 127,34 Nevybraná 

11 Obec Prosenická 
Lhota 

Rekonstrukce budovy OÚ 
Prosenická Lhota – 5x výměna 

oken, 2x vchodové dveře / 5 

83 880 ano ano 115,34 Nevybraná 


