ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY SVATÉHO JANA Z NEPOMUKU,
ZE DNE 7.10.2020 VE SPÁLENÉM POŘÍČÍ
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 17 členů Místní akční
skupiny svatého Jana z Nepomuku a 7 členů na základě plných mocí z celkového počtu 33
členů, tudíž je členská schůze usnášeníschopná.
Adéla Mašková: Představila program jednání členské schůze a vyzvala zúčastněné
k případnému doplnění. Sama navrhla doplnit program jednání o bod přijímání nových členů.
Nikdo z přítomných členů dále neučinil návrh na doplnění či změnu programu.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Přijímání nových členů
Informace o činnosti MAS (QL, čerpání, běžící projekty, další aktivity)
Představení a schválení výsledků hospodaření r. 2019
Příprava na nové programové období 2021+
Kupní smlouva na dům čp. 100 ve Spáleném Poříčí
Standardizace MAS
Volba členů Programového výboru a Výběrové komise
Diskuse

Výsledek hlasování o programu jednání členské schůze:
pro: 24

proti: 0

zdržel se: 0

Členská schůze schválila program jednání členské schůze.
1. Představení nových členů:
Pavlína Jandošová, jako aktivní členka v projektu Místní akční plán vzdělávání je vhodnou
kandidátkou do členské základy, kde bude zastupovat skupinu vzdělávání a pracovat na
aktivitách rozvoje vzdělávání a sociálního začleňování. Žije v Nepomuku, pracuje jako učitelka
v ZŠ Kasejovice.

Hlasování o přijetí člena MAS:
pro: 24

proti:0

V 17:26 přišla paní Miroslava Brožová

zdržel se: 0

Pavel Kroupa, ve členské základně dosud zastupoval Město Nepomuk. Poté, co město
Nepomuk změnilo svého zástupce, oslovila kancelář MAS Pavla Kroupu, zda nechce vstoupit
do MAS. Vždy byl aktivním členem MAS a PV, a tak je jen logické, že bude v práci pokračovat.
Pavel Kroupa uvádí, že do MAS by rád vstoupil za NEPAL, z.s., který v Nepomuku pořádá
kulturní akce, podporuje uměleckou tvorbu a rozvoj místního společenského a kulturního života a
věnuje se alternativní kultuře.

Hlasování o přijetí člena MAS:
pro: 25

proti:0

zdržel se: 0

Hana Černohousová: V současné době se pro MAS podílí na aktualizaci strategie, již několik
let žije v území MAS, má zájem na jeho rozvoji a logicky se zajímá o dění kolem sebe.
Hlasování o přijetí člena MAS:
pro:25

proti:0

zdržel se: 0

Adéla Mašková zrekapitulovala, že MAS má nyní přítomných na členské schůzi 28 členů včetně
nově přijatých členů (3) a plných mocí (7), kteří mají hlasovací právo. Celkově má MAS 36
členů.
2. Quality Label pro přijímání a vysílání mezinárodních dobrovolníků:
Adéla Mašková informovala přítomné o získání akreditace Quality label, která opravňuje MAS
SJN k vysílání a přijímání mezinárodních dobrovolníků v rámci projektů Evropského sboru
solidarity. V Plzeňském kraji má QL pouze 8 organizací, je tedy dobré, že MAS tuto akreditaci
získala. Fakticky to znamená, že můžeme nejen hostit dobrovolníky v rámci evropského Sboru
solidarity, ale můžeme vysílat do zahraničí zájemce o projekt a do území se nám budou vracet
mladí lidé s mezinárodní zkušeností. Zatím máme akreditaci pro dvouměsíční hostování, do
konce roku bychom reakreditací chtěli rozšířit hostování na dlouhodobý pobyt až 1 rok.
Daniel León: Co bude dobrovolník dělat?
Adéla Mašková: Hlavními aktivitami bude provoz komunitního centra ve Spáleném Poříčí a
pomoc s organizačně-technickým zabezpečením pracovních skupin, seminářů a dalších aktivit
v rámci projektů MAS (MAPu a Dycky spolu).
Adéla Mašková: Důležitou informací pro členy je, že pokud mají v okolí někoho, kdo by chtěl
jet někam jako dobrovolník, kontaktuje nás, najde si v databázi projektů, co by chtěl dělat

nebo mu MAS s výběrem projektu pomůže a provede ho celým procesem. Detailnější popis
bude na webových stránkách.
Daniel León: byl bych rád, kdybych o tom, čím se MAS zabývá věděl více, byl bych např. pro
zasílání bulletinu 1x měsíčně
Adéla Mašková: Ráda bych na toto téma zahájila diskusi. Zda je opravdu nezbytné posílat
všechny informace mailem, když informace z projektů a nastávající události jsou umístěné na
Facebooku a oficiální zápisy z činnosti orgánů a informace na webu. je zbytečné všechno
posílat.
Pavel Motejzík: Navrhuji 1x měsíčně newsletter, kde by bylo vidět, co MAS za měsíc udělala.
Eva Kubová: Nesmysl, nikdo to nečte těch informací, co nám chodí je moc.
Veronika Grossová: Kolik členů četlo například Výroční zprávu za rok 2019?
Adéla Mašková: dle prokliků na webu 3 lidé. Ráda bych o tomto dala hlasovat, abychom měli
jasno, nakolik členové stojí o rozesílání newsletteru.

Hlasování o zasílání newsletteru 1x měsíčně
Pro:4

proti: 13

zdržel se: 11

3. Činnost MAS – běžící projekty:
Adéla Mašková: představila přítomným běžící projekty:
-

Provoz MAS II. (IROP, 1/2019-12/2023)
Místní akční plán vzdělávání II. (OPVV, 10/2018-9/2022)
Dare To Be Different (Erasmus+ mládež, 6/2019-11/2021)
Attracting Tommorow´s Adults Today (Erasmus+ dospělí, 9/2019-8/2022)
Dycky spolu! (OPZ, 5/20202-12/2022)
Books, Coffee and More (Evropský sbor solidarity, 9/2020-3/2021)
Činnost MAS v roce 2020 (Plzeňský kraj, 9-12/2020)

Projekty Erasmus+ jsou pro MAS významnou pomocí v provozu a v předfinancování dalších
aktivit, 100 % granty. V současné době jejich realizace díky koronavirové krizi stojí.
Dycky spolu! je klíčový projekt MAS, jehož cílem je podpora komunitního centra ve Spáleném
Poříčí a volnočasového centra Fénix v Nepomuku. Aktivity pomáhají zapojit lidi na okraji
společnosti, běží od května 2020.

4. Schválení výsledku hospodaření za rok 2019
Iva Přibáňová představila přítomným výsledek hospodaření, viz Rozvaha a Výsledovka + výkaz
zisku a ztráty. I letos jsme v pořádku prošli auditem účetní závěrky viz
https://www.masnepomucko.cz/zaver-auditu-za-rok-2019
Hlasování o schválení výsledku hospodaření za rok 2019
Pro: 28

proti: 0

zdržel se: 0

5. Příprava na nové programovací období viz leták Inspirace.
Adéla Mašková: V současné době to vypadá, že v dalším programovém období bude
spoluúčast na realizaci strategie (provoz MAS) 37 %, za těchto podmínek není dosud jasné, zda
budeme Strategii realizovat. Předpokládané podporované aktivity jsou uvedené v Inspiraci.

6. Nákup domu čp. 100 ve Spáleném Poříčí, viz kupní smlouva s městem Spálené Poříčí
Adéla Mašková: V květnu 2020 projednal Programový výbor MAS možnost odkupu domu čp.
100 v Plzeňské ulici ve Spáleném Poříčí od města Spálené Poříčí. Programový výbor pověřil
kancelář MAS k vyjednávání o nákupu domu. Důvody pro nákup nemovitosti jsou následující:
V současné době máme 9 zaměstnanců, do kanceláře se nevejdeme. Stojíme před
rozhodnutím, zda vůbec připravovat strategii za podmínek výše uvedených. Příští programové
období bude spíše ve znamení měkkých – vzdělávacích a sociálních projektů, rádi bychom byli
částečně nezávislí nad rámec realizace strategie. Můžeme aktivity dělat ve svém, nemuset
platit nájem. Dalším důvodem je mezinárodní dobrovolník, který potřebuje zázemí a
ubytování, pak je možné většinu paušálních a organizačních nákladů využít na provoz MAS.
Město Spálené Poříčí seznalo, že aktivity MAS jsou v území žádané. Výhled je, že do jara by se
daly dohromady dvě spodní místnosti pro kanceláře.

Hlasování o schválení kupní smlouvy na dům čp 100 ve Spáleném Poříčí
pro: 28

proti:0

zdržel se:0

Zájemci o prohlídku domu č.p. 100 se můžou hlásit po jednání členské schůze.
6. Standardizace MAS viz prezentace
Adéla Mašková: I před vstupem do nového období je potřeba projít procesem standardizace
MAS. Je potřeba mít souhlasy obcí se zařazením správního území obce do území MAS.

Standardizaci jsme bohužel nestihli, výzva byla dočasně uzavřena. Chtěli jsme ji podat do
konce srpna 2020, zdrželo nás schválení územního souhlasu dvou našich obcí z území MAS.
Proces přípravy standardizace znepříjemnil fakt, že město Nepomuk vyjednávalo s MAS
Pošumaví o přestupu do MAS Pošumaví.
Pavel Motejzík: S MAS Pošumaví mělo Město Nepomuk pouze jedno jednání, a to v souvislosti
s destinační agenturou. Při té příležitosti jsme vyjádřili nespokojenost, protože jsme byli
v tomto období podpořeni částkou pouze 2 mil Kč. Tak jsme se zeptali v Pošumaví, jak by to
bylo u nich. Poté, co jsme zjistili, že by odpojení Nepomuka bylo pro MAS likvidační, od
ostatních jednání jsme ustoupili. O tom jsem dříve nevěděl.
Michal Arnošt: Nedá se věřit tomu, že jsi to nevěděl s ohledem na to, že jsi dříve působil jako
zaměstnanec MAS.
Pavel Motejzík: Vím, že jsi na PV navrhoval mé vyloučení.
Michal Arnošt: Ty ovšem nejsi člen, proto tě nemůžeme vyloučit.
Adéla Mašková: Máme bohužel spoustu neoficiálních informací, jak je poškozováno dobré
jméno MAS, nicméně jedinou oficiální informací je informace od manažera Pošumaví, že k těm
vyjednáváním došlo a starosta Jiří Švec to potvrdil.
Jindřich Jindřich: pan starosta Švec opravdu zmínil to, že jednali o možném přestupu.
Adéla Mašková: osobně si myslím, že otázka nestojí, kdo měl kolik peněz z MAS ale o to, že
město Nepomuk fakticky jednalo o přestupu a tím o likvidaci MAS, což by mělo vliv na dalších
26 obcí.
Eva Kubová: Možná město Nepomuk získalo jen 2 mil Kč, ale co ti podnikatelé, zemědělci a
další subjekty v území? Každý máme subjektivní názor, jak MAS pracuje, jaká je spokojenost.
Starosta Švec řekl, že má různé podněty, že není všechno ohledně fungování MAS v pořádku.
Není to od představitele města férový postup, pokud nepřednese důkazy. I my bychom se
mohli ohánět vystoupením z Mikroregionu, nejsme taky se vším spokojeni. Je důležité nebýt
v organizaci za sebe a za své ego, ale pro své území.
Pavel Motejzík: Není nic špatného na tom, že se zeptáme, kolik rozdělují jiné MAS peněz a
komu.
Eva Kubová: Ano, zjistit si informace, je správné. Ale tady se jednalo i s jinými obcemi o přestup
z MAS SJN, já ty informace od ostatních starostů mám.
Jindřich Jindřich: Díky tomu jsme právě nestihli standardizaci.
Adéla Mašková: Finálně jsme získali všechny potřebné územní souhlasy. Ale díky zdržení se
uzavřela výzva pro proces standardizace. Nyní je potřeba do 19.10. 2020, než se výzva opět
otevře, zapsat nové členy povinných orgánů do spolkového rejstříku vedeného u Krajského
soudu. Je nutné proces stihnout do 19.10.2020, protože výzva bude otevřená pouze 10 dní.

Iva Přibáňová: O které obce se jedná, které včas neschválili územní souhlas?
Adéla Mašková: Nepomuk a Klášter.
Jindřich Jindřich: V Nepomuku se územní souhlas nezískal včas z důvodu, že při jednání
zastupitelstva nebylo 8 hlasů pro, aby to byl tento bod zařazen do programu jednání.
Pavel Kroupa: Většina musí být pro, neboť v programu jednání zastupitelstva tento bod nebyl.
Pavel Motejzík: Oficiální důvod je ten, že MAS dodala pozdě podklady, jsem pouze zapisovatel
na tomto jednání.
Pavel Jiran: Starosta přislíbil, že hlasování o územním souhlasu bude zařazeno na jednání
zastupitelstva. Na můj návrh se hlasovalo, zda hlasování do programu zařadit nebo ne. Jako
současného radního mě mrzelo, že tam byl jakýsi blok ze strany starosty. Důležité je, že se to
ještě odhlasovalo včas. Byl bych rád, kdyby se tímto tato diskuze ukončila.

7. Volba členů programového výboru a výběrové komise
Předseda Ing. Jindřich Jindřich jmenoval volební komisi ve složení:
1. Veronika Grossová
2. Michal Arnošt
3. Veronika Sklenářová
Hlasování o členech volební komise:
pro:28

proti: 0

zdržel se: 0

Nominace do výběrové komise
Adéla Mašková: Po zkušenostech s fungováním výběrové a hodnotící komise bychom rádi
zvolili 9 členů (stanovy ukládají min. 7 členů), usnadní to hodnocení, v každé komisi hodnotí
max. 3 členové, přičemž nesmí být více než 50 % členů ze stejné zájmové skupiny, což je
mnohdy složité splnit.
Hlasování o počtu 9 členů volební komise:
pro:28

proti: 0

Navrhovaní kandidáti
1. Martina Krumpholcová
2. Marie Bílková
3. Iva Přibáňová

zdržel se: 0

4. Soňa Tikalská
5. Miroslava Brožová
6. Josef Lank
7. Michala Jandíková
8. Kristýna Fantová
9. Štěpánka Kodýdková
Hlasování o veřejném hlasování všech členů VK
pro:28

proti: 0

zdržel se: 0

Hlasování o složení výběrové komise viz navrhovaní kandidáti:
pro: 26

proti:0

zdržel se: 2

9. Volba členů programového výboru:
Adéla Mašková představila kandidáty do programového výboru. Kromě současného složení
programového výboru navrhla jako kandidátku paní Pavlínu Jandošovou a Nepal, z.s.,
zastoupený panem Pavlem Kroupou. Nikdo z přítomných dále nominaci nedoplnil.
Navržení kandidáti
1. Jindřich Jindřich (město Spálené Poříčí)
2. Radovan Sochor (Daos, s.r.o.)
3. Václav Kovář (Nepomucký ornitologický spolek)
4. Ivana Šiftová (město Nepomuk)
5. Adéla Mašková
6. Pavlína Jandošová
7. Pavel Kroupa (Nepál, z.s.)
Počty hlasů jednotlivých kandidátů (viz volební lístky):
Jindřidch Jindřich počet hlasů 28
Radovan Sochor počet hlasů 23
Václav Kovář počet hlasů21
Ivana Šiftová počet hlasů 8
Adéla Mašková počet hlasů 13

Pavlína Jandošová počet hlasů 21
Pavel Kroupa počet hlasů 26
Do programového výboru byli nejvyšším počtem hlasů zvoleni tito členové:
Město Spálené Poříčí (zast. Jindřich Jindřich), Nepal, z.s. (zast. Pavel Kroupa), Daos, s.r.o.
(zast. Radovan Sochor), Nepomucký ornitologický spolek (zast. Václav Kovář), Pavlína
Jandošová.

Adéla Mašková: Vzhledem k návrhu pana Daniela Leóna bychom rádi do 31.10.2020 obdrželi
návrhy členů MAS na to, jak podávat zprávy o aktivitách MAS jiným způsobem, než je
newsletter, WEB a Facebook.

Jindřich Jindřich poděkoval členům za účast a popřál všem hezký večer.

Zapsala dne 7.10.2020: Veronika Grossová

……………………………………………………

Ověřila:

Adéla Mašková

……………………………………………………

Schválil:

Jindřich Jindřich

……………………………………………………

