MAS PODBRDSKO, z.s.
IČO: 270 51 935, sídlo: Hvožďany 80, 262 44

Zápis ze zasedání správní rady
konané dne 2. 11. 2015 od 17.00 hod. na MěÚ Rožmitál pod Třemšínem, kancelář starosty
Předsedkyně správní rady zahájila zasedání správní rady a konstatovala, že je rada usnášení schopná,
jelikož je přítomno 7 z 9 (78%).
Správní rada byla řádně svolána pozvánkou - viz příloha č. 1. Prezenční listina je v příloze č. 2.
Program:
1) Schválení programu zasedání, zapisovatele a ověřovatelů
2) Standardizace
3) Pracovní místa podpořená z Úřadu práce Příbram
4) Projekt spolupráce
5) MAP - Místní akční plány
6) Strategie CLLD
7) Valná hromada MAS
8) Fond Středočeského kraje - příspěvek pro středočeské MAS
9) Fond Středočeského kraje - turistický informační portál www.podbrdskeinfo.cz
10) Podbrdský farmářský a řemeslný trh - zhodnocení letošní akce, návrhy na rok 2016
11) Různé
12) Závěr
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1) Schválení programu zasedání, zapisovatele a ověřovatelů
Markéta Balková:
Předsedkyně správní rady spolku přednesla návrh programu, zapisovatele a ověřovatelů zápisu ze
zasedání správní rady.
USNESENÍ č. 1-SR6/2015:
Správní rada schválila návrh programu zasedání a zvolila tyto činovníky zasedání:
Předsedkyně zasedání: Markéta Balková
Zapisovatelka: Jana Filinová
Ověřovatelé: Ing. Petr Procházka, Ing. Petr Chotívka
HLASOVÁNÍ:
PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

2) Standardizace
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Gabriela Jeníčková:
MAS Podbrdsko odeslala Žádost o standardizaci společně se všemi povinnými přílohami 4. 3. 2015.
Chybník od SZIF přišel 29. 6. 2015. Převážná většina připomínek SZIF se týkala Stanov. S Ing.
Chotívkou byly Stanovy přepracovány dle připomínek či nových skutečností a na Valné hromadě byli
všechny úpravy prezentovány před členy. Na Valné hromadě 3. 8. 2015 byly schváleny nové stanovy.

Vypořádání chybníku – ihned po schválení Stanov Valnou hromadou byly činěny kroky k vyřízení
Doplnění hlášení na SZIF. 2. chybník přišel datovou schránkou 16. 10. 2015 - tento chybník je nulový,
tzn. MAS PODBRDSKO MÁ STANDARDIZACI (viz příloha č. 3.). V současné době je naše Standardizace
v tzv. změnovém hlášení, kdy můžeme upravovat, co se změnilo od doby podání žádosti o
standardizaci až do teď. Změny paní Jeníčková představila a Správní rada odsouhlasila vyplnění změn
a podání žádost o uzavírání změn a vystavení Osvědčení o Standardizaci MAS Podbrdsko.
USNESENÍ č. 2-SR6/2015:
Správní rada bere na vědomí informace o standardizaci. Správní rada schvaluje ukončení změn a
podání žádosti o ukončení podávání změn.
HLASOVÁNÍ:
PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

3) Pracovní místa podpořená z Úřadu práce Příbram
Markéta Balková:
Markéta Balková vyjednala dotaci z Úřadu práce Příbram na dvě pomocné administrativní pracovnice
a dotace byla ÚP Příbram schválena. Dohoda s ÚP Příbram byla podepsána na zač. října 2015.
Zaměstnány od 15. 10. 2015 budou Jitka Drechslerová a Jana Filinová na pracovní smlouvu po dobu
jednoho roku do 30. 9. 2016. Jedná se o plný pracovní úvazek 8 hodin/den. Jitka Drechslerová a Jana
Filinová pracují podle stanovené náplně práce - viz příloha č. 4.
Platba mezd probíhá měsíčním předfinancováním. Poté se zpracuje vyúčtování pro ÚP Příbram a
v příštím měsíci přijdou mzdy zpět na účet MAS.

4) Projekt spolupráce
Gabriela Jeníčková:
Projekt spolupráce byl ukončen 23. 6. 2015 podáním Žádosti o proplacení výdajů na SZIF paní
Šelmátové. Splnili jsme všechny podmínky pro proplacení výdajů. Datovou schránkou přišlo
16. 10. 2015 Oznámení o schválení platby ze SZIF. Proplacení uznatelných výdajů proběhlo
30. 10. 2015 - 494.092,- Kč. Nyní jsou finance připravené k okamžitému vrácení půjček od
mikroregionů a obcí.
USNESENÍ č. 3-SR6/2015:
Správní rada bere na vědomí informace o projektu spolupráce a schvaluje odeslání zapůjčených
financí ihned z účtu MAS.
HLASOVÁNÍ:
PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

5) MAP - Místní akční plány
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Markéta Balková:
Odeslán dopis (viz příloha č. 5) Radě Města Příbrami s vyjádřením, že nebudeme předkládat Městu
Příbram naši nabídku na zpracování MAP jako žadatel projektu. Bylo v dopise uvedeno, že jsme
přesvědčeni, že nejlepší variantou je Město Příbram jako žadatel projektu, MAS jako smluvní partner.
Rada Města Příbram na svém zasedání 5. 10. 2015 schválila, že Město Příbram bude žadatelem
projektu MAP a MAS na území ORP budou do projektu zapojeni jako partneři. Tento návrh byl sdělen
i Regionální stálé konferenci, která zasedala 6. 10. 2015.
7. 10. 2015 proběhlo jednání k MAP v Příbrami na MěÚ. Jednalo se předběžně o realizaci projektu.

Příbram chce podat žádost o MAP do 24. 11. 2015 - Město Příbram žadatel, MAS Podbrdsko a MAS
Brdy budou partneři s finanční spoluúčastí.
První výzvy o vzdělávání z IROP budou vyhlášeny dříve, než dojde k dodělání strategie MAP. Stačí, že
bude škola v MAP a mohou žádat v IROP.

6) Strategie CLLD
Jana Filinová:
Na začátku října 2015 byla vydána poslední metodika (PRV - Metodika pro tvorbu Fischí) nutná
k dopracování SCLLD. Díky tomu lze ve spolupráci s Filipem Šafaříkem pokračovat v práci na SCLLD.
Filip Šafařík zaslal popis aktivit, které musíme v SCLLD dokončit - viz příloha č. 6.
Strategická a implementační část SCLLD
Mimo jiné musí MAS nastavit akční plán obsahující popis programových rámců s rozdělením na
opatření CLLD s tématy projektů, včetně principů pro určení preferenčních kritérií. Odeslán emailem
17. 10. 2015 popis programových rámců („dotazník“) všem členům MAS, obcím na území MAS,
neziskovým organizacím, školám, všem subjektům, které se zapojily a v roce 2014 poslaly své
projektové záměry. Termín pro vrácení dotazníků byl 1. 11. 2015.
Vrátilo se do 2. 11. 2015 - 15 dotazníků. Dotazníky byly ihned předány Filipovi Šafaříkovi.
Alokace pro MAS Podbrdsko (předáno členům správní rady - viz příloha č. 7):
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Otázky na Správní radu:
a) ANIMACE
Animační aktivity zahrnují všechny činnosti MAS v rámci CLLD mimo administraci projektů
konečných žadatelů/příjemců. Popis používaných komunikačních aktivit MAS obdrželi členové
správní rady emailem - viz příloha č. 8.
Jednání o zaslaném dokumentu a správní radou schváleno, že takto může být dokument zařazen
do SCLLD.
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b) Jak nakládat s informacemi o dotacích, jak je uveřejňovat, příp. odesílat emailem a komu?
S animacemi souvisí i otázka zda informovat členy/ občany o dotacích, výzvách apod. A jak?
MAS by měla sloužit jako poradenské a překladatelské centrum pro venkov. Jak bude takto
fungovat MAS Podbrdsko?

Ing. Vojáček - návrh: mít vybranou agenturu, kam budeme případné zájemce přeposílat.
Ing. Chotívka - navrhl firmu Erste Grantika Advisory, a.s. a poptá se na možnosti
c) Spolupráce MAS
Členové správní rady obdrželi emailem popis možné spolupráce mezi MAS - viz příloha č. 9.
Návrh na spolupráci v rámci osvěty Hospodaření s vodou - mělo by se odvíjet se sousedními
MAS, tedy MAS s obdobnou problematikou.
Ing. Vojáček - založení regionální značky nové
Ing. Švejda - založení regionální značky nové
Ing. Chotívka - na trhu je velké množství regionálních značek, je pro připojení k Prácheňsku
Markéta Balková - Brdy mají kolem sebe spoustu MAS, nápad na vytvoření značky kolem CHKO
Brdy - spolupráce se všemi MAS kolem CHKO
Ing. Jeníčková - samostatná značka je dobrý nápad, ale než dáme značku ve známost, bude to
dlouho trvat
ÚKOL PRO KANCELÁŘ
- zjistit, co obnáší zavedení nové značky; bude to téma na další správní radu
d) Budeme dělat připomínkové řízení, až bude SCLLD hotová, resp. finální verze?
Dle domluvy s Filipem Šafaříkem není dobré dělat stejné připomínkové řízení jako v srpnu 2014.
Max. umístit jednotlivé verze strategie na web, aby se mohli případně zájemci ozvat
s doplněním, nikoli změnou. Vše bude zpracováno dle metodických dokumentů.
Závěr
SCLLD bude umístěna na web - projednávala se dlouho a Analytická část je hotová, ostatní
kapitoly jsou technického charakteru. Až bude SCLLD hotová, pošle se členům správní rady
k přečtení.
e) Odešleme SCLLD všem obcím na vědomí. Budeme chtít podepsat nějaký papír, že berou SCLLD
na vědomí? - stačí zápis z jednání rady nebo zastupitelstva?
Závěr
Obce se nemusí k SCLLD vyjadřovat, dali souhlas tím, že vstoupily do MAS. SCLLD se obcím
posílat ke schválení nebude.
Až bude SCLLD ve finální verzi pošle se obcím na vědomí, že je schválena. Zároveň bude finální
verze vyvěšena na webu MAS.
Budeme posílat SCLLD Valné hromadě - v jakém předstihu?
Závěr
Pošleme Valné hromadě SCLLD 5 dnů před konáním zasedání.
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f)

7) Valná hromada MAS
Markéta Balková/ Gabriela Jeníčková:
Dle Stanov MAS je nutno svolat Valnou hromadu 14 dnů před jejím zasedáním pozvánkou. Valná
hromada bude svolána dle toho, jak bude dokončena SCLLD.
Valná hromada určena na pondělí 7. 12. 2015 od 17.00 hod. ve Společenském centru v Rožmitále pod
Třemšínem.

8) Fond Středočeského kraje - příspěvek pro středočeské MAS
Gabriela Jeníčková/ Markéta Balková:
Na začátku září 2015 podepsala Markéta Balková smlouvu se Středočeským krajem. Všechny
středočeské MAS obdržely dohromady na podporu činnosti 2.000.000,- Kč pro podporu dopracování
SCLLD v roce 2015.
Finanční příspěvek 72.000,- Kč přišel na účet MAS na počátku října 2015.
Podmínkou je předání finální verze SCLLD Středočeskému kraji do 30. 11. 2015. - Dle domluvy z jara
2015 bychom měli poslat KS MAS naši SCLLD do 30. 10. 2015. Na KS MAS 27. 10. domluveno, že
finální verzi máme poslat Radkovi Tvrdíkovi. Domluveno s p. Tvrdíkem, že mu SCLLD zašleme KS MAS
do 20. 10. 2015.

9) Fond Středočeského kraje - turistický informační portál www.podbrdskeinfo.cz
Jitka Drechslerová:
Středočeský kraj - fond hejtmana - podána žádost na začátku 14. 4. 2015. Začátek projektu je 1. 6.
2015.
Název webu: www.podbrdskeinfo.cz
Již bylo avizování na správní radě 3. 8. 2015 - peníze na webové stránky jsou na účtu MAS od
30. 6. 2015. V současné době se pracuje na tvorbě, web se plní informacemi. Spuštění proběhne v
prosinci 2015 a bude se samozřejmě doplňovat informacemi dál.
Markéta Balková:
Faktury od firmy Galileo za zpracování webu - resp. faktura za zpracování webu a za interaktivní
mapy, byly zaplaceny ihned po předání webu firmou Galileo.

10) Podbrdský farmářský a řemeslný trh
Gabriela Jeníčková:
Ve spolupráci s Celostátní sítí pro venkov (CSV) MAS Podbrdsko pořádala 26. 9. 2015 Podbrdský
farmářský a řemeslný trh. Ke spolupráci a podpoře se připojil i středočeský KIS, Zemědělský svaz a
Podbrdské muzeum v Rožmitále.
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U CSV požádáno o podporu v roce 2016. Návrhy realizace:
a. zachovat pouze Podbrdský trh v září 2016 s podobnou koncepcí jako v roce 2015, zachovat
pořádání v Rožmitále
b. uspořádat Podbrdský trh v září 2016 s podobnou koncepcí jako v roce 2015 v jiném z měst na
území MAS

c. zachovat Podbrdský trh v září 2016 s podobnou koncepcí jako v roce 2015, zachovat pořádání
v Rožmitále + uspořádat ještě 2. akce na jaře 2016 v Milíně nebo v Březnici (farmářské trhy,
dožínky, pivní slavnosti, tématicky zaměřený trh - např. stánky s 1 nebo podobným tématem)
d. zachovat Podbrdský trh v září 2016 s podobnou koncepcí jako v roce 2015 + se spojit v květnu se
ZUŠ a pořádat Svatojanský trh při pouti v Rožmitále (resp. spojit s festivalem dechovek), obojí
zachovat v Rožmitále
USNESENÍ č. 4-SR6/2015:
Správní rada navrhuje zachovat tradici v zářijovém Podbrdském farmářském a řemeslném trhu a
zároveň uspořádat trh jarní každoročně na jiném místě v regionu. Jarní trh 2016 proběhne v Březnici.
Podrobnosti budou domluveny začátkem roku 2016.
HLASOVÁNÍ:
PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

8) Různé
a) Přijetí nových členů
Markéta Balková:
• ZOD Starosedlský Hrádek, paní Židová
• Ing. Lukáš Peterka, Chraštice, fyzická osoba
USNESENÍ č. 5-SR6/2015:
Správní rada schvaluje přijetí nových členů MAS - ZOD Starosedlský Hrádek a Ing. Lukáše Peterku.
HLASOVÁNÍ: PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

b) Členské příspěvky
Gabriela Jeníčková/ Jitka Drechslerová:

Téměř všechny členské příspěvky zaplaceny. Nezaplacené příspěvky budou vyřešeny výzvou
o zaplacení.
c) Internetové stránky MAS
Jitka Drechslerová:
Na stránkách dochází k neustále aktualizaci. Momentálně máme na titulní straně informace k zasílání
nových projektových záměrů. Dále byla vytvořena nová položka menu s názvem „Dotace a výzvy“,
kde lze najít veškeré informace k operačním programům a zde budou i aktuální informace
k vyhlášeným výzvám.

d) Občasník MAS
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Jitka Drechslerová:
Do konce listopadu 2015 vyjde další číslo občasníku Podbrdsko.
V plánu je také představit další členy MAS Podbrdsko, návrh do tohoto čísla: ZŠ a MŠ Chraštice, Trvalá
obnova školy a Klub přátel Slovanského Hradiště.

e) Krajské setkání Středočeských MAS
Gabriela Jeníčková:
KS MAS, kterou má pořádat MAS Podbrdsko, se měla konat v pátek 27. 11. 2015. V pátek 20. 11. se
však koná v Praze seminář, proto zvolen další termín 4. 12. 2015. Zamluven velký sál Společenského
centra v Rožmitále.
O přivítání je požádán p. Vondrášek a Markéta Balková. Zajištěno bude občerstvení a prohlídka
Podbrdského muzea.

f) Kontrola OSSZ
Gabriela Jeníčková:
Informace na vědomí správní radě - kontrola na OSSZ proběhla ve středu 4. 11. 2015.

10) Závěr
Markéta Balková:
Poděkování přítomným za účast na správní radě.
PŘÍLOHY:
1. Pozvánka
2. Prezenční listina
3. Žádost o doplnění zaregistrované Žádosti o standardizaci MAS
4. Náplň práce Jitka Drechslerová, Jana Filinová
5. Dopis Radě Města Příbram - MAP na území ORP Příbram
6. Úkoly k dokončení SCLLD
7. Alokace MAS Podbrdsko
8. Animace MAS Podbrdsko
9. Spolupráce MAS Podbrdsko

Zapsala: Jana Filinová ---------------------------------------

Předsedkyně správní rady: Markéta Balková --------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------Ověřovatelé zápisu: Ing. Petr Procházka, Ing. Petr Chotívka
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V Rožmitále, dne 2. 11. 2015.

