Zápis z jednání členské schůze MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY SVATÉHO JANA
Z NEPOMUKU, z.s., ze dne 31.10.2019 v Nepomuku
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 19 členů Místní akční
skupiny svatého Jana z Nepomuku z celkového počtu 34 členů, a tudíž je členská schůze
usnášeníschopná.
1. Adéla Mašková: Představila program jednání členské schůze a vyzvala zúčastněné
k případnému doplnění.
Ze strany účastníků nebyl podán žádný návrh na doplnění nebo změny v programu.
Program:
1. Představení a schválení programu
2. Projednání a schválení změny programového rámce Programu rozvoje venkova a s tím
související změny SCLLD
3. Představení a schválení výsledku hospodaření za r. 2018
4. Volba členů Výběrové komise a Revizní komise
5. Schválení ukončení členství neaktivních členů
6. Zpráva o činnosti (podpořené projekty, vyhlášené výzvy, MAP)
7. Harmonogram výzev 2020
8. Různé
9. Diskuze

Výsledek hlasování o programu jednání členské schůze:
Pro: 19

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: 19

Proti: 0

Zdržel se: 0

Členská schůze schválila Veroniku Grossovou zapisovatelkou jednání členské schůze.
17:20 Přišli dva členové p. Leoš Kubový a p. Václav Bečvář, celkový počet přítomných se tak
zvýšil na 21 členů MAS.

2. Adéla Mašková představila návrh změn programového rámce PRV a s tím související
změny SCLLD. Návrh změn programového rámce PRV vychází z rozhodnutí Programového
výboru ze dne 30.5. 2019 o zařazení opatření čl. 20 PRV do programového rámce PRV, a to
prostřednictvím aktivit 1) Mateřské a základní školy a 2) Kulturní a spolková zařízení včetně
knihoven a doporučení Mid-term evaluace SCLLD Místní akční skupiny svatého Jana
z Nepomuku (opatření 2.1.1. Podpora zahájení a rozvoje podnikání – vyhlásit v rámci IV.
výzvy s alokací 2 200 000 Kč, upravit hodnoty indikátorů podle aktuálního stavu a změny
alokace; 2.1.2. Produkce lokálních potravin – dále nevyhlašovat, upravit hodnoty indikátorů
podle současného stavu; 2.1.4. Podpora rozvoje zemědělského podnikání – vyhlásit v rámci
IV. výzvy s alokací 1 420 886 Kč, upravit hodnoty indikátorů podle aktuálního stavu a změny
alokace; 2.1.5. Spolupráce při lokálním odbytu – dále nevyhlašovat, resp. zrušit; 2.2.2.
Zvýšení rekreačního potenciálu lesů – dále nevyhlašovat; 5.1. Spolupráce – dále
nevyhlašovat, resp. zrušit). Michal Arnošt doplnil, že analýzy SCLLD je stále platná, resp. že
při zpracování Mid-term evaluace SCLLD nebyly shledány žádné podstatné změny, a že
výstupy analýzy SCLLD umožňují zahrnují opatření čl. 20 PRV, resp. aktivity 1) Mateřské a
základní školy a 2) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven do programového rámce
PRV.
Výsledek hlasování o změně programového rámce PRV a SCLLD
Pro: 21

Proti 0

Zdržel se 0

V souvislosti s administrací změny SCLLD č. 2 a předpokládanými opakovanými
připomínkami ze strany řídících orgánů, navrhl předseda Jindřich Jindřich pověřit kancelář
MAS k zapracování připomínek a případných úprav programového rámce PRV.
Výsledek hlasování o pověření kanceláře MAS k zapracování budoucích připomínek a úprav
programového rámce PRV.
Pro: 21

Proti 0

Zdržel se 0

3. Adéla Mašková představila výsledek hospodaření Místní akční skupiny svatého Jana
z Nepomuku v roce 2018 – viz prezentace. Spolek není ve ztrátě, naopak úč. střediskem
„Ostatní“, na který jsou účtovány případné drobné výdělky spolku, hradíme nezpůsobilé
výdaje z projektů a další nezbytné poplatky, vznikající v souvislosti s chodem organizace.
Adéla Mašková též představila výsledek auditu hospodaření za rok 2018, který byl bez
zjištění a dle vyjádření auditora je účetnictví řádně a přehledně vedeno.
Výsledek hlasování o hospodaření MAS v roce 2018
Pro: 21

Proti 0

4. Ustanovení volební komise. Volby výběrové a revizní komise

Zdržel se 0

Jindřich Jindřich: Vyzval členy, aby zvolili volební komisi ve složení Veronika Sklenářová,
Veronika Grossová a Michal Arnošt
Výsledek hlasování o členech volební komise.
Pro: 21

Proti: 0

Zdržel se: 0

Volební komise byla schválena členskou schůzí

Volba do Výběrové komise
Kandidáti:
1. Josef Lank byl zvolen do výběrové komise počtem 21 hlasů
2. Monteverde, z.s., zast. Miroslavou Brožovou bylo zvoleno do výběrové komise
počtem hlasů 18 hlasů
3. Marie Bílková byla zvolena do výběrové komise počtem 20 hlasů
4. Voletín, z.s., zast. Leošem Kubovým nebyl zvolen do výběrové komise s počtem 15
hlasů
5. Martina Krumpholcová byla zvolena do výběrové komise počtem 18 hlasů
6. Iva Přibáňová byla zvolena do výběrové komise počtem 19 hlasů
7. Soňa Tikalská byla zvolena do výběrové komise počtem 20 hlasů
8. TopLand Brd, z.s., zastoupený Kristýnou Fantovou byl zvolena do výběrové komise
počtem 20 hlasů
9. Farnost Nepomuk, zast. Terezou Pelcrovou nebyla zvolen do výběrové komise
s počtem 1 hlas

Volba do Revizní komise
Kandidáti:
1.
2.
3.
4.

Monika Rojová byla zvolena do revizní komise počtem 21 hlasů
Dušan Skala byl zvolen do revizní komise počtem 21 hlasů
Václav Bečvář byl zvolen do revizní komise počtem 20 hlasů
Voletín, z.s., zast. Leošem Kubovým získal 1 hlas a nebyl zvolen do revizní komise

5. Schválení ukončení členství neaktivních členů
Adéla Mašková připomněla závěr z jednání minulých členských schůzí, kdy se přítomní
členové dohodli na oslovení neaktivních členů. Neaktivnost se vyznačuje zejména
opakovanou nepřítomností na členských schůzích, neúčast na hlasování per rollam a
všeobecná „nekomunikativnost“, kdy se oslovení členové neozývají ani prostřednictvím

emailu a neberou telefon. Toto pak vede k problémům s usnášeníschopností a
paralyzuje MAS při rozhodování.
Doporučeným dopisem byla oslovena paní Vladimíra Goetzke, která zastupuje zapsaný
spolek Goteo. Dopis nebyl adresátkou převzat a dle vyjádření úřadu Městyse se paní
Goetzke na adrese v Březí již několik let nezdržuje a odstěhovala se z území MAS.
Výsledek hlasování schválení ukončení členství organizace "Goteo" zastoupeného paní
Vladimírou Goetzke
Pro: 20

Proti: 0

Zdržel se: 1

Členská schůze schválila ukončení členství organizace "Goteo" zastoupené paní
Vladimírou Goetzke
6. Zpráva o činnosti
Adéla Mašková informovala o partnerství MAS v projektu Dare To Be Different, který si
podali naši francouzští kolegové do programu Erasmus+. Projekt je v realizaci od června
2019 a končí v květnu 2020. V jeho průběhu nás čeká návštěva francouzského partnera
v břenu 2020 a čeští účastníci budou mít možnost zúčastnit se výměny v květnu 2020.
Dále informovala o akcích, kterých se v průběhu roku MAS jako partner zúčastnila, např.
Dožínky Plzeňského kraje, Evropský den historického dědictví ve Spáleném Poříčí,
Erasmusdays apod. viz Facebookové stránky MAS SJN.
7. Harmonogram výzev
Adéla Mašková představila předpoklad vyhlášení výzev pro rok 2020:
OPZ: „Prorodinná opatření“ 1 700 000 Kč
IROP: „Rozvoj vzdělávacích zařízení“ 5 000 000 Kč
OPŽP: „Protierozní opatření“ 2 000 000 Kč a „Kvalita sídlení zeleně“ 6 000 000 Kč
PRV: Čl. 20 3 000 000 Kč
8. Různé
Farnost Nepomuk zastoupená panem páterem Špiříkem požádala prostřednictvím
mailového dopisu o změnu zástupce organizace. Místo stávající zástupkyně organizace
paní Terezy Pelcrové byla z důvodu pracovní zaneprázdněnosti jmenované určena paní
Štěpánka Kodýdková. Žádosti bylo vyhověno a Farnost Nepomuk nadále v MAS zastupuje
paní Štěpánka Kodýdková.
Dle sdělení paní Mirky Brožové zástupkyně organizace Monteverde, byla tato organizace
přejmenována na Monastery, IČ a předmět činnosti spolku zůstává.

Marcela Mašínová vznesla dotaz, zda je možné příměstský tábor pořádat mimo území
MAS s tím, že by účastníci tábora byli z území. Adéla Mašková přislíbila, že toto ověří u
manažera OPZ.
Předseda MAS pan Jindřich Jindřich poděkoval všem přítomným za účast a ukončil jednání
členské schůze.
Dne 31. 10. 2019
Zapsala:

Veronika Grossová

……………………………………………………

Ověřila:

Adéla Mašková

……………………………………………………

Schválil:

Jindřich Jindřich

……………………………………………………

