MAS PODBRDSKO, z.s.
IČO: 27051935, sídlo: Hvožďany 80, 262 44 Hvožďany

Zápis ze zasedání správní rady
konané dne 10.2.2016 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 6 z 9 (66,7%).
Správní rada byla řádně svolána pozvánkou - viz příloha č. 1. Prezenční listina je v příloze č. 2.
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Schválení programu zasedání, zapisovatele a ověřovatelů

Markéta Balková:
Předsedkyně správní rady spolku přednesla návrh programu, zapisovatele a ověřovatelů zápisu ze
zasedání správní rady.
USNESENÍ SR1/2016 - č. 1
Správní rada schválila návrh programu zasedání a zvolila tyto činovníky zasedání:
Předsedkyně zasedání:
Markéta Balková
Zapisovatelka:
Jana Filinová
Ověřovatelé:
Ing. Ladislav Švejda, Ing. Jana Derflová
HLASOVÁNÍ:
PRO: 6
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

2.

Zaměstnanci MAS - projednání životopisů, dotace z ÚP Příbram
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Markéta Balková:
Od 16. 1. 2016 v MAS nepracuje Jitka Drechslerová. Toto bylo sděleno i na valné hromadě MAS a díky
tomu přišly dva životopisy uchazečů o zaměstnání - viz příloha č. 3 a 4.
Správní rada - projednání přijetí uchazečů do kanceláře MAS.

USNESENÍ SR1/2016 - č. 2
Správní rada rozhodla, že ředitelka kanceláře MAS osloví Petru Benjákovou, zda trvá zájem o práci
v MAS. Pokud zájem již není, oslovit druhou uchazečku Janu Majerovou.
HLASOVÁNÍ:
PRO: 6
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

3.

MAP - Místní akční plány rozvoje vzdělávání

Jana Filinová:
Jsme v kontaktu s Jiřím Kuželem stále a Městem Příbram. Ale zatím se v MAP ORP Příbram nikam
nepokročilo. Podpora pro projekt MAP bude od 1. 4. 2016. Až bude potřeba řešit věci k realizaci MAP,
bude svolána správní rada.
Příbram svolala ředitele škol v Příbrami na 26. 2. 2016. Budou projednávat MAPy, inkluzivní
vzdělávání a šablony. DSO ORP Příbram v čele s Jiřím Kuželem svolá setkání pro zřizovatele a ředitele
škol cca v březnu 2016.
Ing. Chotívka - Nabídka kontaktu na MAS Blaník. Už mají v MAPu hodně uděláno.
Info z KS MAS 22. 1. 2016:
- Co se týká délky schvalovacího procesu projektů předložených do výzvy MAP, lhůty
stanovené výzvou se MŠMT snaží maximálně zkrátit
- Doporučuje MAS realizujícím MAP připravovat harmonogram akcí, řídící výbor a další
podobné aktivity, nákladnější aktivity až po schválení financování
- Připravují se semináře k animaci škol - Animace škol je povinná aktivita vyplývají z MPIN,
musí vykonávat všechny MAS!!!, Jana Filinová se semináře zúčastní v Praze 24. 3. 2016
- Animace škol se nevykazují v MAP
- OPVVV – schválen věcný obsah šablon, kolo vyhlášeno 4/2016 – 6/2017, potom další kolo,
poslední (3.) kolo by mělo již respektovat návrhy vzešlé z MAP
- Navrhuje se, aby vedení KS MAS projednalo se Středočeským krajem možnost financování
vzdělávání pro manažery MAS (manažery venkova) – v Královéhradeckém kraji mají dobrou
zkušenost se společností CEP

4.

Strategie CLLD

Jana Filinová:
Finální verze Strategie MAS Podbrdsko byla odeslána k posouzení na MMR v pátek 29. 1. 2016.
Zároveň byla SCLLD vyvěšena na webu MAS vč. příloh. Dne 2. 2. 2016 odešel email všem členům
MAS (viz příloha č. 5), že byla SCLLD odeslána, a také byly osloveny všechny obce na území MAS (viz
příloha č. 6), aby starostové a starostky předali zastupitelům obcí na vědomí tento dokument a
informaci o podání Strategie.
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Tvorba strategie probíhala pod metodickým vedením Ponikelský x Šafařík, resp. od firmy e-Rozvoj.cz,
s.r.o. Je nutno rozhodnout formu další spolupráce s MAS Podbrdsko.
Ing. Petr Ponikelský navrhl spolupráci takto: Zatím návrh konzultační spolupráce do doby schválení
SCLLD. Konzultační služby bez paušálu, tzn. konkrétně provedené konzultace - telefonické, písemné
hrazené v standardní hodinové sazbě 800,- Kč (cena je vč. DPH 21%). Konzultace by byly souhrnně
vyúčtovány vždy ke konci kalendářního měsíce na základě skutečnosti. Bude vystavena obecná
objednávka v tomto smyslu a o další případné spolupráci na realizaci SCLLD budeme jednat následně.

USNESENÍ SR1/2016 - č. 3
Správní rada schvaluje spolupráci s firmou e-Rozvoj.cz i do budoucna. Objednávka bude vystavena
cca v dubnu 2016.
HLASOVÁNÍ: PRO: 6
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Info z KS MAS 22. 1. 2016:
Proběhla diskuze zejména nad pravidly SC 4.2:
- Tvrdík upozorňuje, že střednědobé hodnocení je nastaveno na rok 2018 a stále nejsou
vyjasněna pravidla OP; doporučujeme proto Výboru NS MAS, aby se tímto problémem
zabýval a řešit tuto problematiku
- Oliva – s ohledem na zpoždění začátku plánovacího období bude problém plnit indikátory
k roku 2018 – nutno v tomto smyslu jednat s MMR
- Aktualizace pravidel SC 4.2 plánována na konec 1/2016, zatím řada nejasností
- V případě zadávacích řízení Pošmurný doporučuje MAS zvážit, které práce poptat na celé
období a které řešit vždy na daný rok, vždy je však nutno respektovat finanční limit dle
pravidel (pozor, započítávají se všechny aktivity, nejen financované z SC 4.2)
- Centrální výzva OP Z byla posunuta z března na duben
- Výzvy v OPZ – nutno se zamyslet nad alokací, OPZ dá doporučený plán čerpání, je nutné si
uvědomit, že projekty jsou 1 -3 leté (je nutné počítat s tím, že na první výzvu bude třeba
vyčlenit značnou část alokace tak, aby byl program plněn)
- Nutno odlišovat aktivity v rámci animace škol a MAP – odlišné financování!
- Změny po vydání standardizace - zatím není vyřešen způsob hlášení změn u MAS, které již
podali žádost o realizaci SCLLD, pokud nepodáno, nutno změny nahlásit v rámci této žádosti
- Členové pléna KS MAS se shodli, že zejména zadávací řízení v rámci SC 4.2 je závažným
tématem, které by mělo být co nejdříve řešeno v rámci semináře – oficiální výklad MMR

5.

Účetnictví MAS

Gabriela Jeníčková:
Na valné hromadě přednesena informace o Konsolidační vyhlášce:
Na základě Konsolidační vyhlášky č. 312/2014 Sb. musí obce a dobrovolné svazky obcí do 15. 1. 2016
odevzdat hlášení na příslušný krajský úřad. Předmětem hlášení je mimo jiné definování rozhodovací
„síly“ obce v dobrovolném svazku obcí, zájmovém sdružení právnických osob (členové), spolcích
(členové), ústavech (zakladatelé) či o.p.s. (zakladatelé). Informace se uvádí do tabulky (příloha č. 1 k
hlášení) % hlasovacích práv poměrem k celkovému počtu členů, zaokrouhleno na 2 desetinná místa.
Při počtu členů MAS Podbrdsko 49 členů je tedy podíl jednoho člena 2,04 % (100:49).
Další povinností je uvedení informace o podílu na základním kapitálu. V našich stanovách není
ošetřeno, a proto se uvádí údaj ze sloupce C - tedy stejný podíl jako na hlasovacích právech, tj. 2,04%.
Tato informace byla poslána všem obcím na email 6. 1. 2016.
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První se na tuto vyhlášku dotazovala před Vánoci paní Baumruková, účetní Svazku obcí Březnicka.
Paní Baumruková dále zmínila, že musíme mít ve stanovách, jak se vyrovnat s těmi, kteří odejdou z
MASky. Jak se rozdělují výnosy a jak se hradí ztráta apod.

Ing. Petr Chotívka/ Gabriela Jeníčková:
Členové MAS - výnosy a podíl v MAS nemají. Není toto stanoveno ve Stanovách MAS. Nic takového
nám neukládá zákon, ani metodika pro standardizaci atd. Členové spolku do něj nevkládají žádný
majetek, neručí za jeho dluhy, je zřízen za nějakým účelem. Když se někdo rozhodne odejít, odejde a
nemá mít nárok na nějaké "vypořádání". Podobná ustanovení mívají ve stanovách svazky obcí, což
nejsme.
Gabriela Jeníčková:
Dne 11. 1. 2016 proběhla kontrola účetnictví dozorčí radou. Při této kontrole se Markéta Balková
oficiálně rozloučila s účetní MAS paní Janou Melicharovou. Na místo paní Melicharové nastoupí
Martina Kohelová z Rožmitálu. Od paní Melicharové byly odvezeny všechny šanony a dokumentace
k účetnictví MAS.
Nutno, aby správní rada rozhodla:
A) Kdo bude mít přístup do banky?
- práva jsou nastavena pro předsedkyni správní rady Markétu Balkovou a pro oba místropředsedy
Josefa Vondráška a Bořka Bierhanzla
- nově jsou práva nastavena také ředitelce kanceláře MAS Gabriele Jeníčkové
- Jana Filinová dostane práva k nahlížení do bankovního účtu a tisku bankovních výpisů
B) Jak se bude z banky vybírat
- bankovní karta bude uložena v kanceláři MAS, vybírat z účtu bude Jana Filinová po předchozí
domluvě s Gabrielou Jeníčkovou
C) Kde bude umístěna kasa
- kasa bude umístěna v kanceláři MAS
USNESENÍ SR1/2016 - č. 4
Správní rada souhlasí s navrženými body.
HLASOVÁNÍ: PRO: 6
PROTI: 0

6.

ZDRŽEL SE: 0

Zprávy z KS MAS + Stanovy KS MAS

Jana Filinová:
VH KS MAS, kterou má pořádat MAS Karlštejnsko, proběhne 26. 2. 2016.
VH NS MAS proběhne 17. 3. 2016 v Havlíčkově Brodě - 17. 3. 2016 před zahájením VH proběhne
krátký seminář k SC 4.2, od 11:00 bude následovat VH NS MAS
Na obě valné hromady pojedeme a zúčastníme se.
Info z KS MAS 22. 1. 2016:
Stanovy NS MAS (Saifrtová, Hlavatý)
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Dne 1. ledna 2014 nabyl účinnosti zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), který přinesl řadu změn i do
fungování občanských sdružení založených dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. Zákon o sdružování občanů byl
k 1. lednu 2014 zrušen. Změny v úpravě sdružovacího práva se tak dotkly i Národní sítě Místních akčních skupin ČR (dále jen
„NSMAS“).
Volební valná hromada NS MAS v roce 2015 ukázala rovněž na slabá místa a nedostatky Stanov NS MAS. Z tohoto důvodu
připravila PS Stanovy návrh nových Stanov NS MAS, které reagují jak na změny legislativy, tak i na nedostatky ve stávajících

stanovách. Návrh nových Stanov NS MAS předkládá PS Stanovy členské základně k diskusi tak, aby vznikla diskuse, napříč
členskou základnou NS MAS, o směřování NS MAS a jeho postavení a zejména pak činnosti a fungování NS MAS.

Základní teze k řešení
Základní úloha NSMAS
Má být NSMAS profesní organizací („cechem“), která se Má být NSMAS pouze servisní organizací, která zajišťuje
silným mandátem prosazuje zájmy ve prospěch všech servis pro své členy?
členů NSMAS?
Krajská sdružení NSMAS
Má být KSMAS pobočným spolkem a pokud ano, pak toto KSMAS nemá být pobočným spolkem, a v tom případě žádné
bude platit pro všechny KSMAS, protože není možné KSMAS nebude pobočným spolkem, pobočné spolky
stanovit, že pro někoho pravidla platí, pro jiného neplatí (a zaniknou a KSMAS se stanou pouze neformálním přátelským
od subjektivity pobočných spolků pak mohou existovat uskupením bez vymahatelnosti práv a povinností?
další návaznosti a vztahy)?
Předseda NSMAS (KSMAS), místopředsedové a členové výboru
Mají být funkce v NSMAS (KSMAS) obsazovány fyzickými Mají být funkce v NSMAS (KSMAS) obsazovány členy, tedy
osobami, které jsou nominovány členskými MAS, případně právnickými osobami, které si mohou určit, v každém
KSMAS, přičemž v souladu s NOZ tyto fyzické osoby, okamžiku, kdo právnickou osobu zastupuje (je tak možné, že
přijetím funkce ve voleném orgánu, ručí za svou činnost a na každém jednání bude ve výboru jiný zástupce člena), za
rozhodnutí (včetně majetkového ručení)?
činnost a rozhodování pak ručí členská MAS (včetně
majetkového ručení)?
Statutární orgán
Má být statutární orgán individuální s tím, že fyzická osoba Má být statutární orgán kolektivní s tím, že o každém
bude mít pevný široký mandát a bude tak kvalifikovaným rozhodnutí musí statutární orgán jednat (každé rozhodnutí
zástupcem NSMAS pro jednání s partnery a dalšímu musí být projednáno předem, protože kolektivní orgán se
subjekty?
schází 1x za určité období, nebo musí být schopen se
operativně scházet pro každé jednání a rozhodnutí).
-

PS Stanovy objíždí jednotlivá krajská sdružení a vysvětluje nový návrh stanov a sbírá podměty, po zpracování návrhu
stanov předpokládá nové kolečko po krajích a vysvětlování tak, aby následně nedošlo k problémům při schvalování
Doporučuje, aby stanovy byly připraveny, ale schváleny až na příští VH NS MAS (podzim 2016?)
Ukázalo se, že MAS v jiných krajích nejsou dobře informovány o jednání výboru

-

Základní teze nových stanov (Hlavatý):
Pobočné spolky – buď musí fungovat na úrovni všech krajů, nebo nikde, kombinace není možná
Odpovědnost členů orgánů – nutno stanovit, kdo je odpovědný, zda FO nebo MAS
Každá MAS bude zastoupena pouze jedním hlasem, termín VH je znám dostatečně dopředu tak, aby bylo možno
zajistit zástupce MAS na jednání (problém spolků – zástupci mohou hlasovat pouze o tom, co bylo dopředu
projednáno na úrovni spolku))
Přímo volený předseda mimo výbor (statutární zástupce s dostatečnou pravomocí a odpovědností)
Nutno zvážit, zda je třeba rozhodčí komise – pokud nebude, plní její funkci VH
Dělení příspěvku pro NS MAS – návrh 80% NS MAS, 20% příslušné KS
VH musí rozhodovat minimálně ½ hlasů všech, až u náhradní VH stačí pro usnesení nadpoloviční většina
přítomných
Náhradní VH nelze svolat ihned po zrušení řádné VH, zákon ukládá lhůty

Závěry:

-

Stanovy je třeba zpracovat tak, aby byly funkční a bylo podle nich možno postupovat
Předseda by měl mít silný mandát, aby mohl za NS MAS jednat, tomu i odpovídající pravomoci a odpovědnost
Předseda by měla být profesionální pozice mimo výbor, předejde se tak tím obavám Libereckého krajského
sdružení, že jeden kraj bude mít při jednání výboru dva hlasy
Nutno vyřešit podepisování za NS MAS – zastupování předsedy v nepřítomnosti
Podpora existence pobočného spolku
Nutno vyjasnit základní vizi (nebo strategii) fungování NS MAS, aktuálně členská základna z 50% preferuje
spolkovou činnost, z 50 % profesní organizaci
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-

-

Aktuálně nemá smysl diskutovat, zda preferujeme spolkovou činnost nebo profesní organizaci, NS MAS se díky
vývoji událostí profesní organizací stala, nutno se tomu přizpůsobit – profesionalizace
Profesionalizace nutná – nelze spoléhat na dobrovolnou činnost, rozsah činností a odpovědnosti je příliš velký

Stanovisko:
NS MAS má být profesní a profesionální organizací; KS MAS Středočeského kraje upřednostňuje model
s předsedou a členy výboru nominovanými za jednotlivé kraje a dělení členského příspěvku mezi NS MAS a
jednotlivá KS
Jednotlivá KS by měla znovu prodiskutovat vizi/strategii NS MAS – jiné kraje se nevyjadřují

Správní rada MAS Podbrdsko obdržela výše uvedené informace emailem k promyšlení a k diskusi na
setkání 10. 2. 2016.
Příspěvky pro NS MAS:
Na výboru NS MAS proběhla diskuse o členských příspěvcích s výrazně převažujícím názorem na zachování výše
10.000,- Kč na MAS, pouze Plzeňský kraj navrhoval 5.000,- Kč.
V podkladech byl zaslán také návrh rozpočtu NS MAS bez plánovaných dotací – nezajistí běžný provoz NS MAS (při
současném počtu členů by bylo třeba zvýšit příspěvky na 13.000,- Kč /MAS /rok).

Nutno, aby správní rada MAS Podbrdsko rozhodla:
A) Jaké stanovisko má naše MAS ke Stanovám NS MAS ČR
B) Výše členských příspěvků do NS MAS
USNESENÍ SR1/2016 - č. 5
Správní rada rozhodla o úloze NS MAS. Na VH NS MAS budeme hlasovat pro nastavení Stanov NS
MAS takto:
Základní úloha NSMAS
Má být NSMAS profesní organizací („cechem“), která se Má být NSMAS pouze servisní organizací, která zajišťuje
silným mandátem prosazuje zájmy ve prospěch všech servis pro své členy?
členů NSMAS?
Krajská sdružení NSMAS
Má být KSMAS pobočným spolkem a pokud ano, pak toto KSMAS nemá být pobočným spolkem, a v tom případě žádné
bude platit pro všechny KSMAS, protože není možné KSMAS nebude pobočným spolkem, pobočné spolky
stanovit, že pro někoho pravidla platí, pro jiného neplatí (a zaniknou a KSMAS se stanou pouze neformálním přátelským
od subjektivity pobočných spolků pak mohou existovat uskupením bez vymahatelnosti práv a povinností?
další návaznosti a vztahy)?
Předseda NSMAS (KSMAS), místopředsedové a členové výboru
Mají být funkce v NSMAS (KSMAS) obsazovány fyzickými Mají být funkce v NSMAS (KSMAS) obsazovány členy, tedy
osobami, které jsou nominovány členskými MAS, případně právnickými osobami, které si mohou určit, v každém
KSMAS, přičemž v souladu s NOZ tyto fyzické osoby, okamžiku, kdo právnickou osobu zastupuje (je tak možné, že
přijetím funkce ve voleném orgánu, ručí za svou činnost a na každém jednání bude ve výboru jiný zástupce člena), za
rozhodnutí (včetně majetkového ručení)?
činnost a rozhodování pak ručí členská MAS (včetně
majetkového ručení)?
Statutární orgán
Má být statutární orgán individuální s tím, že fyzická osoba Má být statutární orgán kolektivní s tím, že o každém
bude mít pevný široký mandát a bude tak kvalifikovaným rozhodnutí musí statutární orgán jednat (každé rozhodnutí
zástupcem NSMAS pro jednání s partnery a dalšímu musí být projednáno předem, protože kolektivní orgán se
subjekty?
schází 1x za určité období, nebo musí být schopen se
operativně scházet pro každé jednání a rozhodnutí).

PRO: 6

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0
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HLASOVÁNÍ:

USNESENÍ SR1/2016 - č. 6
Správní rada schvaluje, aby za MAS Podbrdsko bylo hlasováno na VH NS MAS ČR o výši členských
příspěvků pro rok 2016 ve výši 10.000,- Kč.
HLASOVÁNÍ: PRO: 6
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

7.

Příspěvek pro středočeské MAS v roce 2016

Markéta Balková (převzato ze zápisu KS MAS 22. 1. 2016):
Finální verze dotace od kraje ve prospěch MAS Středočeského kraje v roce 2016:
1) Dotace je 50 % v celkové výši pro všechny MAS 1.000.000 Kč
2) V žádném případě nesmí být použita na běžné provozní náklady MAS
3) Tematicky by se mělo jednat o projekty „spolupráce“ mezi MAS, kdy se předpokládá maximálně 10
projektů v kraji
4) Obsahově nejsou projekty omezeny – mělo by se jednat spíše o měkké aktivity
- MAS (2 a více) se mezi sebou domluví na projektech a do 18. ledna 2016 zašlou jako podklad k
jednání pléna KS MAS (22. 1. 2016 v Pošembeří) seznam MAS, které spolu budou projekt realizovat,
témata projektů a základní rozpočet > maximálně 1 A4 - NIKDO SE O SPOLUPRÁCI S MAS PODBRDSKO
NEUCHÁZEL
- Na jednu MAS je počítáno 38.000,- Kč dotace + 38.000,- Kč vlastních zdrojů > do rozpočtu tedy
počítat násobek dle MAS - S TÍMTO ROZPOČTEM NESOUHLASÍME, V SOUČASNÉ SITUACI FINANČNÍ JE
TO ZBYTEČNĚ VYNALOŽENÝCH 38.000,- KČ
- Na jednání pléna MAS každý nositel (MAS, která podá žádost na projekt a bude za ostatní MAS
odpovědná) představí projekt ostatním = veřejná obhajoba max. 5 minut
Na základě rozhodnutí pléna budou projekty dále rozpracovány a předány na krajský úřad k dalšímu
postupu přípravy (nyní doposud neprojednáno)
Na KS MAS 22. 1. 2016 proběhla diskuze nad způsobem vyúčtování dotace (zkušenosti z roku 2015).
Doporučení - Z dotace realizovat aktivitu, kterou MAS běžně dělá z vlastních zdrojů – tak je příspěvek
ve výši 50% skutečně přínosem
Stanovisko:
- Závěrečné stanovisko není nutné poskytnout ihned, nejprve je nutné ověřit, zda je v rámci podílu
vlastních prostředků uznatelné i věcné plnění, následně se mohou MAS rozhodnout o jednotlivých
projektech
- Projekty budou diskutovány na dalších jednáních KS MAS
ZA MAS PODBRDSKO BYLO SDĚLENO EMAILEM PANU POŠMURNÉMU, ŽE SE PROJEKTU
NEZÚČASTNÍME.
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USNESENÍ SR1/2016 - č. 7
Správní rada nesouhlasí se zapojením do tohoto projektu.
HLASOVÁNÍ: PRO: 6
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

8.

Turistický informační portál www.podbrdskeinfo.cz

Jana Filinová:
Reklama na webu - návrh kanceláře MAS na financování jednotlivých druhů reklam.
Současné znění informace o reklamě na webu:
Uveřejnění v katalogu je zdarma a je určeno pro lokalitu březnicko, milínsko, rožmitálsko, území
Svazku obcí Antonína Dvořáka
- mělo by být také - …. a příhraničních oblastí MAS Podbrdsko?
USNESENÍ SR1/2016 - č. 8
Správní rada souhlasí s uveřejněním na www.podbrdskeinfo.cz i příhraničních lokalit (př. Příbramsko,
Blatensko aj.).
HLASOVÁNÍ: PRO: 6
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

Pro umístění placené reklamy na tomto webu je zapotřebí mít reklamní banner. Velikost banneru
a cenu za umístění naleznete v tabulce pod obrázkem. Pokud banner potřebujete vyrobit, je možné
se na grafickém návrhu domluvit s paní Jitkou Drechslerovou (tel: 720 679 797, email:
maspodbrdsko@seznam.cz)
- informaci o tvorbě banneru přes Jitku Drechslerovou vyřadíme
- kdo bude mít zájem o reklamu na webu, dodá vlastní banner nebo se domluví na tvorbě banneru
s kanceláří MAS
USNESENÍ SR1/2016 - č. 9
Správní rada souhlasí, že každý, kdo bude mít zájem o reklamu na webu, dodá vlastní banner nebo se
domluví na tvorbě banneru s kanceláří MAS.
HLASOVÁNÍ: PRO: 6
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

NÁVRH CENÍKU:
Pozice (umístění na webu)

Velikost banneru

Cena s DPH
za půl roku

Cena s DPH
za rok

1. Reklamní bannery se postupně střídají. Lze vložit pouze
obrázek, který návštěvníka při kliknutí přesměruje na zadané
webové stránky.
cca 206x166px
Maximální počet vložených bannerů, které se střídají, je 5.

800,-

1.500,-

2. Reklamní bannery se nestřídají, je vložen vždy pouze jeden
a napevno. Lze vložit jak obrázek, tak pouze text nebo odkaz. cca 220x146 px

1.100,-

1.900,-
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3. Reklamní bannery se postupně střídají. Lze vložit pouze
obrázek, který návštěvníka při kliknutí přesměruje na zadané
cca 369x252 px
webové stránky.
Maximální počet vložených bannerů které se střídají je
5 v každem okénku.

USNESENÍ SR1/2016 - č. 10
Správní rada souhlasí s navrženým ceníkem webu podbrdskeinfo.cz.
HLASOVÁNÍ: PRO: 6
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

9.

Podbrdský farmářský a řemeslný trh v Rožmitále + trh v Březnici

Jana Filinová:
Ve spolupráci s Celostátní sítí pro venkov (CSV) MAS Podbrdsko pořádala 26. 9. 2015 Podbrdský
farmářský a řemeslný trh. Vzhledem k úspěchu akce bude trh pořádán i v letošním roce - termín
24. 9. 2016.
Dle domluvy správní rady z podzimu 2015 uspořádá MAS v roce 2016 ještě jeden trh. Předběžně
domluva zněla na jaro 2016, resp. na duben/ květen, v Březnici. V Březnici bude probíhat v tomto
termínu rekonstrukce náměstí. Jarní trh zatím v roce 2016 odložen.
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USNESENÍ SR1/2016 - č. 11
Správní rada souhlasí s pořádáním v roce 2016 pouze jednoho trhu v Rožmitále.
HLASOVÁNÍ: PRO: 6
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

10.

Regionální potravina 2016

Gabriela Jeníčková:
MAS Podbrdsko bude v roce 2016 spolupracovat s KIS Středočeského kraje na soutěži Regionální
potravina 2016. Jana Filinová a Gábina Jeníčková se zúčastní vyhodnocení soutěže, slavnostního
vyhlášení a ochutnávek na různých akcích ve Středočeském kraji.
USNESENÍ SR1/2016 - č. 12
Správní rada bere na vědomí zapojení MAS do ochutnávek na akcích Regionální potraviny 2016.
HLASOVÁNÍ: PRO: 6
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

11.

Různé

a) Přijetí nových členů
Markéta Balková:
- ZOD Starosedlský Hrádek, Ing. Josef Žid
- ZO ČSOP 12/14 ROHÁČI, Rožmitál pod Třemšínem, p. Jiří Brda
USNESENÍ SR1/2016 - č. 13
Správní rada schvaluje přijetí nových členů - ZO ČSOP 12/14 ROHÁČI a ZOD Starosedlský Hrádek.
HLASOVÁNÍ: PRO: 6
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

b) Členské příspěvky
Gabriela Jeníčková:
Předpis na členské příspěvky v roce 2016 bude rozeslán po přijetí nových členů po tomto setkání
správní rady.

c) Fond Středočeského kraje - vyúčtování dotace CLLD z roku 2015
Markéta Balková:
Závěrečné vyúčtování dotace od Středočeského kraje na dopracování SCLLD bylo odevzdáno na
Krajský úřad 28. 1. 2016.

12.

Závěr
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Markéta Balková:
Poděkování přítomným za účast na správní radě.

PŘÍLOHY:
1. Pozvánka
2. Prezenční listina
3. Životopis uchazeče o zaměstnání - Jana Majerová
4. Životopis uchazeče o zaměstnání - Petra Benjáková
5. Email členům MAS o poslání SCLLD na MMR
6. Email obcím na území MAS o poslání SCLLD na MMR

Zapsala:

Jana Filinová

---------------------------------------

Předsedkyně správní rady:

Markéta Balková

---------------------------------------

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Ladislav Švejda

---------------------------------------

Ing. Jana Derflová

---------------------------------------
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V Rožmitále, dne 10. 2. 2016.

