Zápis ze 2. jednání Programového výboru Místní akční skupiny svatého Jana
z Nepomuku, z.s., ze dne 29.06. v Žinkovech
Přítomni: Pavlína Jandošová, členka PV; DAOS PLUS, s.r.o. (Radovan Sochor), místopředseda PV; Město
Spálené Poříčí (Jindřich Jindřich), předseda PV; N.O.S. – Nepomucký ornitologický spolek, z.s. (Václav
Kovář), člen PV
Omluven: Nepal, z.s. (Pavel Kroupa), člen PV; N.O.S. – Nepomucký ornitologický spolek, z.s. (Václav
Kovář), člen PV
Zahájení jednání v 16:30 hodin
1. Představení a schválení programu – představila Adéla Mašková, schváleno jednomyslně
2. Prodloužení smlouvy o kontokorentním úvěru – Adéla Mašková informovala přítomné o možnosti
prodloužit o rok čerpání kontokorentního úvěru 900 tis. Kč pro MAS SJN. Úvěr slouží především
k předfinancování provozu MAS a překrytí doby, než dojde k proplacení průběžných plateb. Úvěr
prakticky znamená především finanční nezávislost na půjčkách od obcí, jež jsme využívali v minulosti.
Podmínky poskytnutí úvěru zůstávají stejné, měsíční poplatek 200 Kč, závazková provize ve výši 0,40
% p.a.z čerpané částky při zajištění směnkou.
Hlasování o schválení navýšení kontokorentního úvěru od České spořitelny, a.s. do výše 900 000 Kč:
Pro: 3

Proti: 0

Nehlasoval: 0

Programový výbor schvaluje čerpání kontokorentního úvěru od České spořitelny, a.s. ve výši 900 000
Kč, při zajištění směnkou a zástavou účtu.

3. Registrace MAS SJN na dárcovském webu Darujme.cz – Adéla Mašková představila možnost
registrace spolku na dárcovský portál Darumej.cz. Jedná se o největší platformou pro online
darování v České republice a organizacím, institucím, ale také městům, obcím a krajům poskytuje
bezpečný nástroj k tomu, aby byly vidět a slyšet, mohly jednoduše požádat o dar a udržovat vztah se
svými dárci.
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Kampaně na Darujme.cz nejsou časově omezené. Lze zde zakládat dlouhodobé udržitelné
projekty např. na provoz organizace, stejně jako urgentní výzvy.
Darujme.cz poskytuje kompletní informace o dárcích. Můžeme tak s nimi navázat a udržovat
dlouhodobý vztah a začít s fundraisingem podobného typu. Vybrané dary jsou zasílány jednou
týdně, není tedy nutné, až kampaň skončí, ale hned finance použít tam, kde jsou potřeba.
Registrace je zdarma. Jediným poplatkem na tomto portále jsou 2 % z vybrané částky.
Pro: 3

Proti: 0

Nehlasoval: 0

Programový výbor schvaluje zaregistrování MAS SJN na dárcovském webu Darujme.cz
Zapsala: Mgr. Adéla Mašková, manažerka MAS a SCLLD, dne 30.06.2022
Ověřil: Ing. Jindřich Jindřich, předseda programového výboru
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