HLASOVÁNÍ PER-ROLLAM - 1.6.2017
Správní rada byla dne 25.5.2017 obeslána emailem s prosbou o hlasování PER-ROLLAM následovně:
Vážení,
žádám členy správní rady MAS Podbrdsko o laskavé vyjádření k následujícímu hlasování v souladu s
jednacím řádem.
HLASOVÁNÍ:
Souhlasím s možností č. 1 + je nutno připojit Váš komentář k níže uvedeným bodům a) - g)
Souhlasím s možností č. 2 + Váš případný komentář k tomuto řešení
Souhlasím s možností č. 3 + Váš případný komentář k tomuto řešení
Váš komentář k možnosti č. 4
nebo ZDRŽEL JSEM SE
Dovoluji si požádat a dopředu děkuji za odpověď do čtvrtka 1.6.2017, 12:00 hodin.
Pravidla hlasování:
Každý člen správní rady je povinen při elektronické komunikaci (e-mail) vždy při své odpovědi zadat
„Odpovědět všem“, tedy touto cestou zajistit, aby jeho e-mail obdrželi i všichni ostatní adresáti
přijatého e-mailu. Odpověď musí povinně obsahovat prohlášení o seznámení se s obsahem hlasování
a vlastní hlasování.
MAS Podbrdsko byla přizvána Krajským úřadem Středočeského kraje, resp. panem Vítem Rakušanem,
k jednání o založení nového spolku Turistická oblast Brdy a Podbrdsko, z.s. Podklady naleznete
v příloze:
1. Dopis/ pozvánka na první jednání relevantních partnerů v Brdech a na Podbrdsku - duben 2017
2. Pozvánka na květnové jednání, kde byl představen NÁVRH na nové stanovy - 24.5.2017
3. Návrh stanov spolku Turistická oblast Brdy a Podbrdsko
4. Zápis z jednání 24.5.2017 na Středočeském kraji v Praze
5. Návrh, ideální stav, mapy nového spolku
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Shrnutí:
• Území Brd a Podbrdska - ideální stav od Řevnic po Hvožďansko, zahrne celé Brdy vč. Hřebenů.
• Středočeský kraj chce spolek s jasnými pravidly a komplexním přístupem pro celou oblast Brd
a Podbrdska. Vznikne velká a ucelená oblast s destinačním managementem, který bude
koordinovat jednotlivé lokální aktivity. Velká celistvá destinační oblast Brdy a Podbrdsko je
vhodnější možnost pro propagaci a další fungování celé oblasti (např. jako funguje Šumava,
Beskydy apod.).
• Místní akční skupiny, dobrovolné svazky obcí, mikroregiony apod. jsou z pohledu
Středočeského kraje správnými členy/partnery, kteří by mohli být členy/partnery v novém
spolku Turistická oblast Brdy a Podbrdsko, z toho důvodu, že sdružujeme mnoho obcí a máme
hájit zájmy obcí, které jsou v našem území. Je to prý i proto, aby všichni členové s hlasovacím
právem mohli mít podobnou/stejnou váhu svého hlasu, protože město Příbram má 35.tis.
obyvatel a jako největší město na Podbrdsku je nutno s ním v jednání počítat. Zároveň není
reálně, aby ve spolku byla členem každá obec z regionu - obec o 100 obyvatelích nemůže mít
stejný hlas jako město se 35tis. obyvateli.
• Středočeský kraj bude ve spolku do té doby, než uzná, že již není ve spolku nezbytně nutná
jeho účast. Až bude spolek funkční sám za sebe Středočeský kraj pravděpodobně odejde.
• S Plzeňským krajem probíhá komunikace a byla navázána spolupráce a budou aktivity probíhat
společně (Plzeňský kraj ve spolupráci s naším krajem již připravuje cyklomapu a propagační
spot).
• Příspěvkový řád - kraj má nyní na rozjezd spolku 200tis. Kč.
• Na základě různých dostupných strategických dokumentů bude vytvořena Strategie rozvoje
Brd.
Prosím o Vaše laskavé vyjádření k následujícím možnostem:
1. Zapojíme se celým územím MAS Podbrdsko do spolku jako člen a budeme aktivní pro region
Brd a Podbrdska v oblasti cestovního ruchu (37 obcí na území MAS, členy MAS jsou
Mikroregion Třemšín a Svazek obcí Březnicka).
2. Zapojí se do spolku jako člen Mikroregion Třemšín a Svazek obcí Březnicka a MAS Podbrdsko
se v těchto aktivitách účastnit nebude (tím pádem by byly v novém spolku sice dva hlasy, za
oba svazky obcí jeden - 1x za Březnicko a 1x za Mikroregion Třemšín, pokud takto budou
hlasovací práva schválena, ale vypadlo by ze hry Milínsko, které nemá žádný svazek obcí a je
pouze v MAS Podbrdsko…).
3. MAS Podbrdsko se zapojí do spolku jako partner - viz stanovy čl. 8 (partner nemá právo
hlasovat, ale jeho hlas je poradní a může být informován, co se děje…). Partner podle návrhu
stanov neplatí členské poplatky.
4. jiný návrh
K bodu 1. - pokud budete chtít, aby MAS Podbrdsko byla členem v novém spolku Turistická oblast Brdy
a Podbrdsko, je nutno zvážit několik věcí:
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a) MAS Podbrdsko musí sdělit do 16.6.2017 Středočeskému kraji, generální ANO, že chceme být
členy spolku.
b) Nutno oslovit všech 37 obcí v MAS a zeptat se, zda s tímto souhlasí. Návrh na další jednání
správní rady MAS - uspořádat setkání se starosty a zástupci 37 obcí na území MAS a probrat
s nimi činnost MAS v současné době a také možnost být AKTIVNÍM členem nového spolku
Turistické oblasti Brdy a Podbrdsko.
c) Návrhy na výši členských příspěvků máme zaslat do 16.6.2017. Poslat za naši MAS, co jsme
schopni investovat do spolku za nás, jaké finanční limity za nás máme.
d) Chceme být aktivním členem nového spolku - např. ucházet se o členství ve výboru?
e) Je nutno připomínkovat do 16.6.2017 NÁVRH nových stanov.
Děkuji.
S pozdravem Jana Filinová
ELEKTRONICKÉ HLASOVÁNÍ:
ČLEN
Obec Hvožďany - předseda
správní rady
Město Rožmitál
pod Třemšínem místopředseda správní rady
Pila Martinice, s.r.o. místopředseda správní rady
Město Březnice
Obec Milín

ZMOCNĚNEC ČLENA
Markéta Balková

Ing. Gabriela Jeníčková
Občanské sdružení Trvalá
obnova školy

veřejný sektor

Ing. Josef Vondrášek veřejný sektor
Ing. Bořek Bierhanzl soukromý sektor
Ing. Petr Procházka
Ing. Vladimír
Vojáček

Ing. Petr Chotívka
SDH Tušovice

SEKTOR

Ing. Ladislav Švejda

Ing. Jana Derflová

veřejný sektor

HLASOVÁNÍ
Varianta 1
Varianta 3
(s připomínkami Petra
Chotívky)
Varianta 1

soukromý sektor

Varianta 1
Varianta 3, eventuálně dle
domluvy v území č. 1
Varianta 1 s podmínkou
plné účasti MAS

neziskový sektor

Varianta 1

soukromý sektor

Varianta 1

soukromý sektor

Varianta 1

veřejný sektor

USNESENÍ SR8/2017-1
Správní rada MAS Podbrdsko hlasuje pro variantu č. 1, tedy o zapojení se celým územím MAS
Podbrdsko do spolku jako člen. Budeme aktivní v zapsaném spolku Turistická oblast Brd a Podbrdsko.
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Předsedkyně správní rady MAS Markéta Balková:
- v případě nutnosti je možno kdykoli ze členství ve spolku vystoupit a stát se partnerem spolku
- financování a příspěvky navrhujeme na 1. rok fungování spolku symbolické nebo vůbec žádné
Úkol pro kancelář MAS:
- odeslat vyjádření MAS Podbrdsko paní Musílkové na KÚ Středočeského kraje o zapojení do nového
spolku Turistická oblast Brdy a Podbrdsko, z.s.
- odeslat paní Musílkové připomínkované stanovy nového spolku
- informovat paní Musílkovou o návrhu členských příspěvků

Všechny projednávané dokumenty jsou uloženy v kanceláři MAS v elektronické podobě.

Ředitelka kanceláře MAS:

Jana Filinová

Předsedkyně správní rady MAS: Obec Hvožďany - Markéta Balková

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

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

V Rožmitále pod Třemšínem, dne 1.6.2017
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