ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY SVATÉHO JANA Z NEPOMUKU ZE DNE
24.06.2021 V MĚCHOLUPECH
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 fyzicky přítomno 15 členů Místní akční skupiny svatého Jana z Nepomuku a
4 členové na základě plných mocí z celkového počtu 35 členů, tudíž je členská schůze usnášeníschopná.
Adéla Mašková: Poděkovala panu Luboši Hatajovi, starostovi obce za poskytnutí prostor v Měcholupech,
představila program jednání členské schůze a vyzvala zúčastněné k případnému doplnění.
1.
2.
3.
4.
5.

Představení konceptu Operačního programu Zaměstnanost 2021+
Představení a schválení výsledku hospodaření za rok 2020
Představení a schválení výroční zprávy za rok 2020
Představení a schválení koncepční části SCLLD pro období 2021+
různé

Výsledek hlasování o programu jednání členské schůze:
pro: 19

proti: 0

zdržel se: 0

Členská schůze schválila program jednání.
Úvodem Adéla Mašková konstatovala, že se s námi z kapacitních důvodů a také proto, že cíle organizace už ne
zcela korespondují s cíli MAS, rozloučil Topland Brdy. Členská základna je nyní tvořena 35 členy.
1.

Představení konceptu Operačního programu Zaměstnanost 2021+

Michal Arnošt a Eva Valmová prezentovali aktivity, které se realizují v klíčovém projektu MAS Dycky spolu!
z operačního programu Zaměstnanost 2021+ - viz prezentace.
Eva Valmová: Bez mentoringu by naše zapojení do projektu nebylo možné, jsme vděčni MAS za zapojení do
projektu.
Miroslava Brožová: Bylo by možné si půjčit od Měcholup lektora AJ do Prádla?
Michal Arnošt: toto není v možné, prioritou projektu je hledat lektora v místě nebo jeho okolí, není až tak důležité,
jaké má lektor profesionální portfolio, pro nás je důležitý přístup chceme, aby AJ děti bavila a pak si k ní najdou
cestu.
17:34 dorazil pan Václav Bečvář, členská schůze je nyní tvořena 16 členy a 4 členy na základě plných mocí.
Michal Arnošt pokračuje v prezentaci projektu
Adéla Mašková: Stojí před námi otázka, zda realizovat OPZ i v dalším projektovém období. Alokace pro celé území
MAS na OPZ by měla být v příštím období činit 10.000.000 Kč, 5 % tvoří spoluúčast MAS. Není nutné o zapojení do
OPZ hlasovat dnes, ale do konce roku 2021 bude potřeba toto rozhodnout.
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Jiran: Jakým způsobem se používají peníze?
Adéla Mašková: Jedná se o neinvestiční projekt, z projektu tedy financujeme koordinátory a lektory a spotřební
materiál, ale není možné např. pořizovat (opravovat) klubové zařízení, jedná se o provozní dotaci. Dnes z Dycky
spolu! zajišťujeme lidské kapacity, v rámci partnerství zajišťují obce zázemí a režijní náklady. Můžeme např. vylepšit
zázemí klubu, materiální vybavení.
2. Představení a schválení výsledku hospodaření za rok 2020 a představení a schválení výroční zprávy za rok 2020
Členové obdrželi předem i na místě výkaz zisku a ztráty za rok 2020, elektronicky je pak dostupná výroční zpráva
za rok 2020. Adéla Mašková dala členům prostor pro dotazy k účetní závěrce a k hospodaření spolku.
Výsledek hlasování o schválení výroční zprávy a schválení výsledku hospodaření za rok 2020:
pro: 20

proti: 0

zdržel se: 0

Členská schůze schválila výroční zprávu a výsledek hospodaření za rok 2020
3. Představení a schválení koncepční části SCLLD pro období 2021+
Adéla Mašková představila koncepční část SCLLD pro období 2021+. Členové obdrželi dokument v podkladech
k jednání s předstihem. Na místě obdrželi zjednodušený dokument představující jednotlivá strategická témata,
specifické cíle a opatření k nim.
Následuje hlasování o schválení koncepční části SCLLD pro období 2021+
Výsledek hlasování o schválení koncepční části SCLLD pro období 2121+:
pro: 20

proti: 0

zdržel se: 0

Členská schůze schválila koncepční část SCLLD pro období 2021+
Adéla Mašková poděkovala členům, kteří se zapojili do pracovních skupin, informovala pana Pavla Motejzíka, že
pracovní skupina podnikání neměla svoje specifická setkání, nicméně v budoucnosti, až bude známá alokace a
zaměření programu Společná zemědělská politika, jednání skupiny zorganizujeme.
Pavel Motejzík: Děkuji, počítám s tím, že se zapojím do pracovní skupiny podnikání.
Michal Arnošt: zpočátku června 2021 jsme obdrželi akceptační dopis od MZE a informaci o možnosti vyhlášení výzvy
v přechodném období PRV. Výzvu chceme vyhlásit v r. 22, zatím není rozhodnuto, na jaké opatření budou výzvy
vyhlášeny, alokace bude činit zhruba 5 mil Kč.
Předseda spolku Jindřich Jindřich poděkoval členům za účast a popřál všem hezký večer.

Zapsala dne 24.06.2021: Veronika Grossová
Ověřila:
Schválil:

Adéla Mašková
Jindřich Jindřich

……………………………………………………….
.………………………………………………………..
…………………………………………………………

2

