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ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY SVATÉHO JANA Z NEPOMUKU,
ZE DNE 21.1. 2013 v KLÁŠTEŘE
Přítomni: dle prezenční listiny
Jednání valné hromady zahájil předseda Místní akční skupiny svatého Jana z Nepomuku (dále jen MAS), Jindřich Jindřich.
Konstatoval,
že
přítomno
je
16
členů
(včetně
zmocněnců)
MAS,
a
tudíž
je Valná hromada (dále jen VH) usnášeníschopná.
Michal Arnošt představil zúčastněným Program jednání VH:
1. X. Výzva
2. Integrovaná strategie rozvoje území
3. Přijetí o.s. Goteo za člena MAS
4. Maják EHMK Plzeň 2015
5. Projekty spolupráce
6. Ostatní
Nebyl podán návrh na doplnění programu VH.

1. X. Výzva
Alokace opatření X. Výzva
Michal Arnošt představil návrh PV MAS z 15.1. 2013 na alokaci pro jednotlivá opatření X. Výzvy
Návrh vychází z následujících předpokladů:
-

Předpokládaná alokace pro X. Výzvu je 5 000 000 Kč,
Rozdělení mezi jednotlivá opatření vychází z finančního plánu SPL,
Rozdělení mez jednotlivá opatření zohledňuje zájem žadatelů v jednotlivých opatřeních (historická zkušenost, avízovaný
zájem pro X. Výzvu)
Opatření

Kč

%

1.1.

550 000

11

1.2.

100 000

2

2.3.

550 000

11

2.4.

450 000

9

2.5.

700 000

14

2.6.

400 000

8

3.7.

400 000

8

3.8.

250 000

5

4.9.

450 000

9

4.10.

450 000

9

4.11.

450 000

9
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4.13.

250 000

5

Přičemž v tabulce je podstatná % vyjádření alokace, s ohledem na předpokládanou změnu celkové alokace pro X. Výzvu
(uvažováno 5 mil. Kč).
Diskuse:
Nebyl předložen žádný příspěvek do diskuse.
Nebyl předložen jiný návrh alokace pro jednotlivá opatření X. Výzvy.

Výsledek hlasování o návrhu alokace pro jednotlivá opatření X. Výzvy:
Pro: 16

Proti: 0

Zdržel se: 0

VH MAS schválila návrh PV MAS z 15.1: 2013 na alokaci pro jednotlivá opatření X. Výzvy.

Zrušení kódu ZV Projektová dokumentace u všech Fichí
Michal Arnošt představil návrh PV MAS z 15.1. 2013 na zrušení kódu ZV Projektová dokumentace u všech Fichí.
Návrh vychází z následujících předpokladů:
-

Projekty zpracovávané na komerční bázi nevykazují vyšší kvalitu oproti projektům zpracovávaným žadateli,

-

Zrušení příslušného kódu představuje úsporu výdajů projektu, tedy zvyšuje pravděpodobnost podpoření většího počtu
projektu,

-

MAS jsou negativně hodnoceny v rámci hodnocení MZe ČR v případě, když mají podpořené projekty, jejich žádosti byly
zpracovávány komerčními poradci.

Diskuse:
Nebyl předložen žádný příspěvek do diskuse.

Výsledek hlasování o návrhu zrušit kódu ZV Projektová dokumentace u všech Fichí:
Pro: 15

Proti: 0

Zdržel se: 1

VH MAS schválila návrh PV MAS z 15.1: 2013 na zrušení kódu ZV Projektová dokumentace u všech Fichí.

Zavedení kódu ZV Zkrácená doba realizace projektu u všech Fichí
Michal Arnošt představil návrh PV MAS z 15.1. 2013 na zavedení kódu ZV Krácená doba realizace projektu u všech Fichí.
Návrh vychází z následujících předpokladů:
-

Motivovat žadatele k ukončení realizace projektů do konce roku 2014 s ohledem na zajištění potřebné asistence ze strany
MAS v době, kdy nebude zajištěna její činnost z prostředků PRV,

-

Preferenční kritérium bylo uplatňováno v letech 2008, 2009 jako povinné preferenční kritérium.
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Diskuse:
Jiří Tetzeli: Upozornil na možné problémy u projektů, jejichž součástí je úprava veřejné zeleně (kácení, výsadby a podobně), které
jsou vázány na určitá vhodná období roku (období vegetačního klidu, atd.).
Eva Kubová: Podmínka je pro všechny žadatele stejná, nebude tudíž zvýhodňovat/znevýhodňovat jen určitou skupinu žadatelů.
Václav Kovář: Příslušný zákon nezakazuje provádění úprav zeleně v průběhu roku, jen k tomu vymezuje podmínky, za kterých je
to možné provádět.
Výsledek hlasování o návrhu zavést kód ZV Zkrácená doba realizace projektu u všech Fichí:
Pro: 16

Proti: 0

Zdržel se: 0

VH MAS schválila návrh PV MAS z 15.1: 2013 na zavedení kódu ZV Zkrácená doba realizace projektů u všech Fichí.

Přišel Pavel Jiran, Fotoklub Nepomuk (příchod 17,45 hod.), počet hlasujících 17.

2. Integrovaná strategie rozvoje území
Michal Arnošt představil návrh realizace analytické části zpracování Integrované strategie rozvoje území (viz. samostatná
prezentace):
A. Statistická analýza území
B. Analýza vazeb na širší území
C. Strukturované rozhovory s „osobnostmi“ území
D. Veřejná analýza
E. Analýza obcí
Členové MAS byli vyzváni ke spolupráci v těchto aktivitách:
-

naplánovat veřejná setkání ve svých obcích,

-

pomoci distribuovat dotazník pro veřejnost,

-

vytipovat vhodné „osobnosti“ pro rozhovory.

Diskuse:
Jiří Tetzeli vznesl dotaz, jakým způsobem budou využity výstupy, resp. komu budou dány k dispozici. Doporučil, aby tyto byly
zaslány na krajský úřad, MZe ČR a podobně, protože se bude jednat o unikátní analýzu daného venkovského území.
Michal Arnošt, vysvětlil, jakým způsobem bude nakládáno s výsledky analytické části ISRÚ. Dále informoval o činnosti
vyjednávacího týmu NS MAS ČR.
Dušan Skala doporučil umístit dotazník pro veřejnost na webové stránky obcí. Ty by bylo dobré doplnit doporučujícími rozhovory
se starosty obcí.
Veronika Sklenářová informovala o přípravě komunitního plánu rozvoje Spáleného Poříčí.
Leoš Kubový v této souvislosti navrhnul poděkovat starostovi Pavlu Čížkovi za jeho obhajobu činnosti MAS na jednání
zastupitelstva Plzeňského kraje.
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Odešel Pavel Jiran, Fotoklub Nepomuk (odchod 18,20 hod.), počet hlasujících 16.

3. Přijetí o.s. Goteo
Michal Arnošt informoval VH MAS o přijetí o.s. Goteo PV MAS 15.1. 2013.
Vladimíra Goetzke, předsedkyně o.s. Goteo představila činnost sdružení a nejbližší plánované aktivity.

Diskuse:
Nebyl podán žádný příspěvek do diskuse.

4. Maják EHMK Plzeň 2015
Pavel Motejzík představil činnost regionálního Majáku v období 7 – 12/2012 (viz. samostatná prezentace):
-

výjezdy Autobusu bláznů,

-

propagace v médiích.

Podmínky spolupráce s Plzeň 2015, o.p.s. na zajištění činnosti regionálního Majáků pro rok 2013 zatím nejsou známé.

Diskuse:
Nebyl podán žádný příspěvek do diskuse.

Odešla Eva Beránková, MŠ Vrčeň (odchod 18,55 hod.), počet hlasujících 15.

5. Projekty spolupráce
Michal Arnošt představil aktuální stav realizace projektu Venkovská tržnice III.
Pavel Motejzík představil aktuální stav realizace projektu Oživme společně památky a pověsti z míst tajemných i kouzelných.
Pavel Motejzík představil aktuální stav realizace projektu Skrytá bohatství aneb venkov Plzni:
-

možnosti spolupráce na akci Venkovské expo,

-

možnosti spolupráce na přípravě publikace almanach Prameny.

Michal Arnošt představil aktuální stav přípravy projektu Renesance venkovského ovocnářství.
Michal Arnošt vyzval členy k podávání námětů na projekty spolupráce, které bude možné registrovat v červnu 2013.

Diskuse:
Nebyl podán žádný příspěvek do diskuse.

6. Ostatní
Michal Arnošt připomenul vyhlášení grantového programu STARTÉR pro mladé. Ukončení příjmu žádostí je 24.2. 2013, více
informací je k dispozici na webu MAS.
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Leoš Kubový informoval o aktivitách Dobrobusu v roce 2012. V rámci aktivit Dobrobusu byla prezentována i činnost MAS.
Leoš Kubový informoval o plánovaném 8. ročníku akce Křesadlo – hodnocení dobrovolníků Plzeňského kraje, které se uskuteční
v květnu 2013. Nominace je možné zasílat v únoru 2013.
Leoš Kubový upozornil na nový Občanský zákoník, jehož účinnost by měla začít k 1.1. 2014, který se významně dotýká i právní
formy MAS. Lze ovšem předpokládat, že s ohledem na nepřipravenost prováděcích vyhlášek je možné, že účinnost bude
odložena.
Leoš Kubový informoval, že ANNO zapojila zástupce NNO do přípravných výborů OP 2014 – 20.
Leoš Kubový informoval o akci NGO market, který bude v květnu 2013 pořádat Fórum 2000 a navrhnul, aby MAS zvážila svoji
účast na této akci.
Nebyly podány další příspěvky.

Zapsal:

Michal Arnošt

………………………………………………………

Ověřil:

Pavel Jiran

………………………………………………………

Schválil:

Jindřich Jindřich

…………………………………………………….....
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