Zápis ze zasedání Správní a dozorčí rady
MAS Podbrdsko, o.s.,
Místo konání: Městský úřad Rožmitál p.Tř.

Datum konání: 18. 11. 2013 od 16.00 hod.
Přítomní: Markéta Balková, Ing. Petr Procházka, Ing. Ladislav Švejda, Ing. Petr Chotívka,
Gabriel Synek, Ing. Josef Vondrášek, Ing. Gabriela Jeníčková, Jitka Drechslerová

Program:
1) Schválení programu, volba zapisovatele a ověřovatelů
2) Informace z Krajské sítě místních akčních skupin
3) Tréninková výzva – projekt III.4.1.: projednání, schválení
4) Statuty a jednací řády Programového výboru a Výběrové komise: projednání,
schválení
5) Komunitní projednávání priorit ISÚ: projednání, schválení
6) Členská přihláška: přijmutí či zamítnutí členství - 1.SčV, a.s.
7) Pracovní skupina: sestavení skupiny
8) Propagační předměty sdružení: projednání, schválení grafického návrhu letáku, roll-up
9) Různé:

1) Schválení programu, volba zapisovatele a ověřovatelů
Předsedkyně přednesla návrh programu, zapisovatelkou navrhla Ing. Jeníčkovou,
ověřovateli navrhla Ing. Vondráška a p. Drechslerovou.
Návrh byl schválen: pro:

5

proti: 0

zdržel se: 0

2) Informace z Krajské sítě místních akčních skupin
Paní Balková seznámila přítomné s informacemi z Krajské sítě MAS

3) Tréninková výzva – projekt III.4.1.: projednání, schválení

Ing. Jeníčková řekla informaci o Tréninkové výzvě. Všichni členové Správní a dozorčí rady ji
dostali do svých e-mailových schránek. Správní rady projednala Tréninkovou výzvu a poté ji
schválila.
Návrh byl schválen: pro:

5

proti: 0

zdržel se: 0

4) Statuty a jednací řády Programového výboru a Výběrové komise: projednání,
schválení
Po připomínkování na minulé schůzi byla přítomným předložena opravená verze dokumentů.
Správní radě a dozorčí radě byly dokumenty zaslány předem k připomínkování. Došlo
k dalšímu připomínkování a schválení bylo odloženo na příští schůzi Správní rady.

5) Komunitní projednávání priorit ISÚ: projednání, schválení
Správní rada byla seznámena s nutností uspořádat komunitní, nebo-li veřejné, projednávání
priorit na území MAS Podbrdska. Správní rada odsouhlasila konání Komunitního plánování
v lednu 2014 ve spádových městech Milín, Rožmitál, Březnice. Kancelář dostala za úkol:
zveřejnit

v místních

periodikách

pozvánku

na

projednávání,

zveřejnit

ho

na

www.maspodbrdsko.cz , případně na webech obcí, pozvat občany, starosty a podnikatele
místními rozhlasy.
Schváleno konání Komunitního plánování: pro:

5

proti: 0

zdržel se: 0

6) Členská přihláška: přijmutí či zamítnutí členství - 1.SčV, a.s.
K 18. 11. 2013 přišla členská přihláška od 1.SčV, a.s. Tato přihláška musela být zamítnuta,
jelikož přijmutí této organizace za člena by bylo v rozporu s platnými stanovami.
Schváleno zamítnutí přijetí za člena 1.SčV, a.s.: pro:

5

proti: 0

zdržel se: 0

7) Pracovní skupina: sestavení skupiny
Správní rada rozhodla o sestavení pracovní skupiny pro projekt III.4.1. ve složení:
Markéta Balková
Ing. Josef Vondrášek
Ing. Bořek Bierhanzl
Jiří Štěrba
Bc. Vladimír Vojáček
Ing. Petr Chotívka
Ing. Ladislav Švejda
František Blažek

Gabriel Synek
JUDr. Josef Kaiser
Ing. Petr Procházka
Jaroslav Cibulka
Ing. Gabriela Jeníčková
Jitka Drechslerová
Bc. František Žán
Schválení pracovní skupiny: pro:

5

proti: 0

zdržel se: 0

8) Propagační předměty sdružení: projednání, schválení grafického návrhu letáku,
roll-up
Správní rada schválila textovou i grafickou stránku nového letáku s novým logem a s novými
kontakty a také schválila tvorbu roll-up.
Schváleno: pro:

5

proti: 0

zdržel se: 0

9) Různé:
stanovy sdružení – byly podány na ministerstvo vnitra k zápisu
webové stránky – fungují, pěkná grafika a aktualizace
kancelář MAS – sídlo ve Hvožďanech, k dispozice kancelář tam
Regiontour – některé MAS do Brna pojedou, MAS Podbrdsko zatím ne,
rozkoukáváme se a nejsou na výstavu finanční prostředky

…………………………………….
Předsedkyně: Markéta Balková

……………………………………..
Zapisovatelka: Ing. Gabriela Jeníčková

………………………………………………………………………………………………..
Ověřovatelé: Ing. Josef Vondrášek

Gabriel Synek

