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Zápis z jednání valné hromady Centra regionálního r ozvoje venkova o. s. 
Valeč v Čechách, D ům zámeckých kaplan ů, 21.9.2012 

 
Zahájení: 10:00 
Přítomni: dle prezenční listiny (zástupci 8 členských MAS, 1 nečlenská) 
 
Návrh programu: 

1. Úvod, schválení programu 
2. Zpráva o činnosti sdružení 
3. Čerpání rozpočtu v roce 2012, příprava rozpočtu na rok 2013 
4. Podpora MAS při zpracování Integrované strategie rozvoje území  
5. Plán činnosti na další období 
6. Různé 

 
 
1. Úvod, schválení programu 
 
Program jednání byl jednohlasně schválen. 
Zapisovatelem byla určena J. Janouchová (PSČ) 
Ověřovatel zápisu: A. Cepáková (VODŇANSKÁ RYBA) 
 
 
2. Zpráva o činnosti sdružení 
 

� webové stránky budou částečně uzamčeny, přístup do uzamčených sekcí bude pouze 
pro členy 

� na webu bude uvedeno, co je možné z CRRV získat a za jaké poplatky 
� bude prezentován program vzdělávání manažerů  
� předána pravidla III.4.1., struktura ISRÚ a navrhované Standardy MAS nepodpořeným 

MAS 
� návrh k diskuzi – co 

 
 
3. Čerpání rozpo čtu v roce 2012, p říprava rozpo čtu na rok 2013 
 

� podána zpráva o příjmech a výdajích v roce 2012 a rozpočtu na zbytek roku 2012 
- Členské příspěvky - 46 000,- Kč (do 31. 8. 2012) 
- Výdaje k 31. 8. 2012 - 11 842,- Kč (do 31. 8. 2012) 
- do 30.9. výdaje na nájemné a pracovníka uhrazeno dr. Sušankou, od 1.10. je 

nutné hradit ze zdrojů CRRV 
 

- Předpoklad výdaj ů – 1. 10. - 31. 12. 2012 
nájemné   4 000,- Kč/měsíčně 12 000,- Kč 
zaměstnanec 16 000,- Kč/měs. + 

odvody 
64 800,- Kč  

kancelářské potřeby   1 500,- Kč/měs.    4 500,- Kč 
Občerstvení, poštovné      3 000,- Kč (1 842,- 

vypl.) 
Webové stránky   10 000,- Kč (uhrazeno) 
Celkem   94 300,- Kč 
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- Předpoklad  příjmů – 1. 10. - 31. 12. 2012 
Členské příspěvky     46 000,- Kč 
Podklady ISRÚ 12 000,- /člen,  

20 000,- /nečlen – 10 čl. 
MAS 

120 000,- Kč 

Celkem   166 000,- Kč 
 
Usnesení valné hromady: 
VH bere na vědomí příjmy a výdaje do 30.9.2012 a schvaluje rozpočet na říjen – prosinec 2012 
s možností odkladu platby za podklady pro analytickou část ISRÚ po získání podpory z III.4.1. 
pro nepodpořené MAS (v odůvodněných případech, po schválení předsedkyní sdružení). 
Hlasování: 8:0:0 
Termín: ihned 
 

� rozpočet na rok 2013 bude připraven pro příští jednání valné hromady – prosinec 2012 
� diskuze k rozpočtu – realizace III.4.1. se posunula, pro nepodpořené MAS je zpracování 

strategie drahé, nutné o financování rozhodnout v orgánech MAS, dle MZe dostane 
podporu ze III.4.1. max 50 MAS 

� p. Denk (MAS ČMP) navrhuje pro nepodpořené MAS možnost zavázat se, že poplatky 
za podklady ke strategické části zaplatí, pokud dostane podporu ze III.4.1., nemá jistotu, 
že podporu z III.4.1. dostane 

� p. Dufek (MAS Most Vysočiny) argumentuje tím, že toto riziko musí nepodpořené MAS 
podstoupit 

� dr. Sušanka prezentoval stránky CRRV 
 
 
4. Podpora MAS p ři zpracování Integrované strategie rozvoje území  
 

� objednávky na zpracování podkladů pro analytickou část ISRÚ je třeba posílat na 
info@premyslovci.cz 

� je možné, že až nadřízené orgány vydají závaznou strukturu ISRÚ, bude třeba něco 
doplnit 

� probrán obsah strategie dle připravované strategie PSČ 
� implementační část – zatím pokus definovat ve Standardech 
� diskuze – bude nutná SEA?, nutné schválení strategie zastupitelstvy obcí, posuzování a 

doplňování strategií 
� informace, jak jsou jednotlivé MAS při zpracování ISRÚ daleko 

- MAS ČMP – mají specialistku, nejprve bude kulatý stůl na úrovní obcí, potom 
sumarizace poznatků a souhrnná jednání 

- MAS Zlatá cesta – řešitelský tým, na podzim kulaté stoly, databáze projektů 
členských obcí 

- MAS Podřipsko – procházejí strategické plány obcí, setkání na různá témata, 
bude ustanoven řešitelský tým, další komunitní setkání k připomínkám a 
doplnění 

- MAS Vladař – dílčí příprava podkladů, databáze projektů, bude ustanoven 
řešitelský tým na úrovni jednotlivých oblastí, harmonogram bude stanoven 
10/2012 

- MAS Sedlčansko – ustanoven řešitelský tým, dotazníky – podnikatelé, 
zastupitelstva, občané, děti, NNO – malá návratnost; databáze NNO a 
podnikatelů v regionu 

- MAS Karlštejnsko – jedná s obcemi o přistoupení, informování pomocí 
zpravodaje, snaží se účastníky připravit na setkání, komunikace přes DSO 
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- Vodňanská ryba – řešitelský tým, dotazníky, plánování setkání, oprašování 
strategických plánů 

- MAS Most Vysočiny – MAS=mikroregion, vše se přes ně řeší, tým poměrně 
pasivní, všechnu práci dělá manažerka mikroregionu, která má kontakty 
v regionu; sběr informací 

- PSČ – připravena první verze analytické části 
 
 
5. Plán činnosti na další období 
 

� plán činnosti pro další období bude projednán na příštím jednání valné hromady – 
prosinec 2012 

 
 
6. Různé 
 
Termín dalšího jednání valné hromady dohodnut na 12. 12. 2012 od 10:00 v sídle o.p.s. 
Přemyslovské střední Čechy, Wilsonova 599, Slaný, v případě velkého počtu účastníků PSČ 
zajistí prostory a budou členy informovat o místě konání valné hromady. 
 
 
 
Ukončení:  14:00 
 
 
Zapisovatel: J. Janouchová 
 
Ověřovatel: A. Cepáková 
 
 
 
 Jaroslava Saifrtová 
 předsedkyně sdružení 


