ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY SVATÉHO JANA Z NEPOMUKU,
ZE DNE 25. 5. 2016
Přítomni: dle prezenční listiny
Jednání Členské schůze zahájil předseda Místní akční skupiny svatého Jana z Nepomuku pan
Jindřich Jindřich, přivítal zúčastněné a konstatoval, že je přítomno 24 členů Místní akční
skupiny svatého Jana z Nepomuku (18 přítomných členů + 6 na základě plných mocí)
z celkového počtu 35 a tudíž je Členská schůze usnášeníschopná.
Michal Arnošt představil program jednání Členské schůze a vyzval zúčastněné k případnému
doplnění. Ze strany účastníků nebyl podán žádný návrh na doplnění programu.
Předseda organizace oznámil, že fungování MAS v roce 2016 se bude řešit v bodě 3
programu – Ostatní.

Program:
1. SCLLD projednání a schválení dokumentu
2. Výroční zpráva MAS 2015
3. Ostatní
Výsledek hlasování o programu jednání členské schůze:
Pro: 24

Proti: 0

Zdržel se: 0

Členská schůze schválila program jednání členské schůze.

Jindřich Jindřich navrhl zapisovatelku jednání členské schůze Veroniku Grossovou. Ze strany
účastníků nebyl podán žádný protinávrh.
Výsledek hlasování o zvolení Veroniky Grossové zapisovatelkou jednání členské schůze:
Pro: 24

Proti: 0

Zdržel se: 0

Členská schůze schválila Veroniku Grossovou zapisovatelkou jednání členské schůze.
1. SCLLD projednání a schválení dokumentu
Michal Arnošt: Představil členům Místní akční skupiny svatého Jana z Nepomuku aktuální
podobu dokumentu SCLLD, viz Prezentace Členské schůze MAS, Nepomuk, 25. 5. 2016, str. 2
– 7. Zdůvodnil výběr pouze dvou prioritních oblastí oproti původním čtyřem, které byly
schváleny na VH MAS 26. 2. 2015. A to PO1 – Mezilidské vztahy pro kvalitu života a PO2 –
Lokální identita pro pracovní příležitosti. Další dvě oblasti PO3 Infrastruktura pro rozvoj a
PO4 Environmentální udržitelnost nebyly vzhledem k nastavení OP/PRV, finanční alokaci na
realizaci SCLLD a kapacitním možnostem MAS zahrnuty do akčního plánu/programových
rámců SCLLD (schváleno PV MAS dne 13. 4. 2016).

Členové zpracovatelského týmu představili programové rámce SCLLD, které spadají do jejich
kompetence:
Veronika Sklenářová: IROP
Adéla Mašková: OP ZAM
Kristýna Fantová: PRV
Michal Arnošt: doplnil informace ke strategické a implementační části SCLLD.
Eva Kubová konstatovala, že díky nastavení OP/PRV se nastavení SCLLD do značné míry míjí
s potřebami území, resp. především venkovských obcí. Pro schvalování SCLLD to bere jako
fakt, nicméně doporučila, aby např. prostřednictvím NS MAS toto bylo komunikováno
s řídícími orgány.
Radovan Sochor souhlasil s tím, co uvedla Eva Kubová. Před hlasováním o schválení SCLLD
vyzval přítomné ke schválení dokumentu v aktuální podobě.
Výsledek hlasování schválení Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD)
2014-2020
Pro: 24

Proti: 0

Zdržel se: 0

Členská schůze schválila SCLLD 2014-2020.

2. Výroční zpráva MAS 2015
Michal Arnošt obeznámil členy MAS s Výroční zprávou za rok 2015 a výsledky hospodaření,
viz str. 8-9 Prezentace Členské schůze MAS, Nepomuk, 25. 5. 2016
Výsledek hlasování schválení Výroční zprávy MAS 2015.
Pro: 24

Proti: 0

Zdržel se: 0

Členská schůze schválila Výroční zprávu 2015.
3. Ostatní
Jindřich Jindřich: Poděkoval všem, co se podíleli na přípravě strategie.
Vyzval zástupce Města Nepomuk k zjištění možnosti odložení splátky půjčky ve výši 300.000,Kč.
Poté oznámil odchod Michala Arnošta z pozice manažera MAS a poděkoval mu za
odvedenou práci. Připomněl, že díky M. Arnoštovi se podařilo úspěšně administrovat desítky
projektů s celkovou podporou více než 30 mil. Kč a všem realizátorům projektů byla
manažerem MAS poskytnuta nadstandardní administrativní podpora. Zároveň vyzval členy
MAS k aktivnější činnosti a podpoře organizace. Dále uvedl, že nová strategie manažera mít
musí a informoval o výsledku výběrového řízení, kdy pozici manažera SCLLD obsadí Kristýna
Fantová. Seznámil členy MAS s dosavadní praxí Kristýny Fantové a zdůraznil, že má

zkušenosti s prací v neziskovém sektoru. Nová manažerka může do funkce nastoupit od
srpna letošního roku.
Nového manažera schválil do funkce programový výbor, ale předseda MAS by rád uvedl do
zápisu, že členové MAS byli s novou manažerkou seznámeni a berou toto rozhodnutí
programového výboru na vědomí. Poté předal slovo paní Kristýně Fantové.
Členové MAS berou na vědomí informaci, že paní Kristýna Fantová bude novou manažerkou
MAS.
Kristýna Fantová: Uvedla, že chápe novou pozici jako výzvu, za níž děkuje programovému
výboru MAS. Doufá, že v nové funkci využije své stávající zkušenosti. Dále uvedla, že i když
úřady fungování MAS v současné době moc nepodporují, věří, že i tímto způsobem MAS
dokáže víc než jednotlivec sám za sebe.
Eva Kubová: Poděkovala Michalovi Arnoštovi za jeho fungování v MAS. Zdůraznila, že pro ni
Michal Arnošt představoval činnost MAS. Byl vždy ke všem vstřícný a nápomocný. Jeho práci
nebylo možno penězi zaplatit. Díky jeho nasazení se zrealizovaly v území všechny projekty.
Na dotaz Evy Kubové, zda se Michal Arnošt stane členem MAS, dotazovaný uvedl, že o tom
zatím neuvažuje.
Václav Kovář: Požádal o uvolnění z funkce člena programového výboru. Přislíbil setrvat ve
funkci do dalšího jednání členské schůze MAS.
Jindřich Jindřich: Navrhl, aby na příštím jednání členské schůze byl místo Václava Kováře,
N.O.S. – Nepomucký ornitologický spolek, o.s., zvolen nový člen programového výboru.

Dne 25. 5. 2016
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