
Zápis zZápis z  jednání lenč ůjednání lenč ů

Sdružení zakladatelůSdružení zakladatelů

MAS Sedl ansko, o.p.s.čMAS Sedl ansko, o.p.s.č

ze dne 17. 10. 2012ze dne 17. 10. 2012
Místo konání: Krásná Hora nad Vltavou 252 – kancelář MAS

Program :    -        13:00 - Zahájení

– Seznámení s činností

– Projekty spolupráce

– Příprava nového plánovacího období

– Různé

– 16:00  - Závěr

Přítomni: Prezenční listina účastníků

Zapisovatel: Zdenka Fořtová

Ověřovatel: Jiří Kužel



1. Zápis

Předseda Správní rady MAS Ing. Luděk Mácha přivítal přítomné na jednání Shromáždění 

zakladatelů a vyzval ke slovu Petra Haladu, který svolání jednání inicioval. Proběhla diskuze 

o správnosti postupů v připravovaném novém plánovacím období.

Petr Halada vznesl dotaz k připravované strategii a vyzval SR a kancelář k vysvětlení již 

započatých kroků.

Předseda SR informoval SZ o schválení dotazníků a její distribuci do regionu jako jeden 

z prvních důležitých kroků při přípravě nového období a předal slovo řediteli MAS.

Ředitel MAS Jiří Kužel představil přítomným Kateřinu Roškotovou, která se bude podílet na 

tvorbě dokumentu Místní rozvojová strategie, dále pak navázal informacemi o standardách 

MAS, které musíme dodržet, abychom mohli novou strategii podat ke schválení.

Přítomní byli seznámeni s nutnými postupy a změnami ve struktuře orgánů společnosti. SR 

navrhuje rozšíření SR na 6 členů a na žádost členů VK její rozšíření na 7 členů s dodržením 

nutné struktury těchto výborů – max 49% veřejný sektor, max 49 % soukromý sektor, min 2% 

neziskový sektor, jejíž současné nedodržení bylo negativně hodnoceno v dotaznících MAS za 

rok 2012. 

SZ bylo obeznámeno s postupy pro další činnost MAS a rozšiřováním územní působnosti. SZ 

bylo vyzváno k podání návrhů, aby byly dodrženy všechny podmínky vyplývající ze 

standardů MAS.

Ředitel seznámil přítomné s předpokládaným rozpočtem nutným k úspěšnému zpracování 

všech potřebných dokumentů pro nové období.

Miroslav Šplíchal navrhl možnost finanční spolupráce všech obcí v působnosti MAS.

Štěpánka Barešová a Jana Pšeničková navrhly jako jedno z úsporných opatření MAS, 

přemístění kanceláře MAS do prostor kanceláří Sdružení obcí Sedlčanska.

SZ vyzvalo kancelář a SR, aby sestavila pracovní skupinu pro tvorbu Místní rozvojové 

strategie o maximálně 15 členech, která se bude scházet jednou měsíčně a postupně 

připravovat MRS k úspěšnému podání.

Petr Štěpánek navrhl oslovit zájemce z členů MAS, kteří se chtějí aktivně účastnit přípravy 

MRS. 

Ředitel MAS informoval SZ o dvou podaných projektech spolupráce na CP SZIF: Toulava a 

Učíme se filmem.

Ředitel MAS podal SZ zprávu o Konferenci Venkov 2012 a jejich výstupech, která letos 

proběhla v Nových Hradech u Českých Budějovic a které on se účastnil.



2. Usnesení:

SZ ukládá řediteli MAS 

• zpracovat návrh pracovní skupiny pro přípravu MRS o max 15 členech

• ukončit jednání s okolními obcemi v rámci rozšíření území a to k 31.10.2012

• předložit harmonogram přípravy MRS

SZ schvaluje 

• rozšíření SR na 6 členů, VK na 7 členů za dodržení nutné struktury těchto orgánů a 

reorganizaci DR a PV z důvodu dodržení předepsané struktury dle standardů MAS

                    

SZ bere na vědomí 

• Kateřinu Roškotovou, která se bude podílet na přípravě MRS

• ukončení dotazníkového šetření k 31.12.2012

• informace o podaných projektech spolupráce na CP SZIF: Toulava a Učíme se filmem

• zprávu o Konferenci Venkov 2012 a jejích výstupech

SZ bylo vyzváno k podání návrhů ohledně

• struktury orgánů MAS

• pracovní skupiny pro přípravu MRS

• dalších postupů pro příští období

Jednání bylo ukončeno 16:00 hod.

Zapsal:             Zdenka Fořtová

 ………………………… (podpis)

Ověřil: Jiří Kužel

………………………… (podpis)

Předseda SR: Ing. Luděk Mácha

………………………… (podpis)




