Zápis z 21. jednání Výkonné rady MAS Radbuza z.s. konaného
dne 8. 9. 2016 v kanceláři MAS Radbuza ve Stodě
Přítomni: dle prezenční listiny
Jednání zahájeno v 10:00
Předseda Ing. Jan Bostl přivítal přítomné členy a konstatoval, že je přítomna nadpoloviční
většina členů VR, ale veřejný sektor představuje více než 49% hlasovacích práv.
Předseda proto konstatoval, že Výkonná rada není usnášeníschopná a navrhl, že body
navrženého programu jednání budou projednány s přítomnými členy alespoň informativně.
Navrhovaný program jednání:
1. určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. zpráva o činnosti v mezidobí:
- dotace PK - stav čerpání a vyúčtování
- SCLLD - průběh hodnocení, tvorba interních postupů a projekt na provozní výdaje
- zpravodaj MAS
- GDP MAS - aktuální stav
3. grafický manuál MAS
4. projekt na vzdělávání zaměstnanců
5. úvěr u ČS - změna účelu čerpání
6. různé
7. diskuse
8. závěr
1. Předseda určil zapisovatelem zápisu Ing. Václava Kubernáta, ověřovatelem zápisu sebe.
2. Přítomní členové obdrželi informace o aktuálních aktivitách MAS a stavu čerpání dotací
z PK. Dále byli informováni o průběhu hodnocení SCLLD, kdy bylo dosud na MAS doručeno
v rámci věcného hodnocení pouze neoficiální stanovisko za programový rámec IROP (Ano
s výhradou), oficiální stanovisko k věcné kontrole všech tří programových rámců dosud
nebylo doručeno. V rámci nastavování interních mechanizmů informoval manažer o přípravě
vnitřního dokumentu týkajícího se interních postupů MAS při realizaci SCLLD.
Ing. Kubernát dále informoval o připravovaném zpravodaji, který bude vydán v následujícím
týdnu. Rovněž sdělil, že všechny akce podpořené z GDP řádně proběhly a jejich vyúčtování je
podpořenými žadateli průběžně odevzdáváno na kancelář MAS. Na závěr tohoto bodu
informoval manažer o přípravě prezentace MAS na veletrhu cestovního ruchu ITEP 2016.
3. Přítomným byl představen doplněný koncept grafického manuálu, který ale ze strany
grafika nebyl dodán v uceleném stavu. Do příštího jednání proto bude materiál připraven
kompletní ke schválení.
4. Předseda přítomné informoval o projektové žádosti připravené k podání do výzvy Podpora
odborného vzdělávání zaměstnanců – POVEZ II (zajišťuje Úřad práce, dotace 85 %), kterou
zpracoval management MAS. Nyní je výzva pozastavena, předpokládá se příjem žádostí opět

od nového roku. Plánuje se podání žádosti do této výzvy se zaměřením na vzdělávání
zaměstnanců v oblasti práce s počítačem a IT technologiemi a v oblasti cizích jazyků.
5. Předseda přítomné informoval, že úvěr předjednaný u ČS, a.s. na projekty MAP nebude
možné využít, neboť již došlo k proplacení zálohové platby projektů MAP, a je proto nutné
změnit účel čerpání úvěru tak, aby odpovídal skutečným výdajům. Před tím, než by se
v tomto smyslu řešila nová žádost o úvěr přes ČS, a.s. (na zajištění provozu při realizaci
SCLLD), pokusí se předseda do příštího jednání vyjednat krátkodobou půjčku u některé
z obcí či členů MAS za podobných podmínek, za jakých v minulosti čerpala MAS půjčku od
obce Chotěšov a v kontextu schváleného rozpočtu na letošní rok (výše půjčky / úvěru do 725
tisíc korun).
6. Členové VR byli informováni o termínu jednání Krajského sdružení MAS, které proběhne
21.9. a bude pravděpodobně volební. MAS Radbuza bude usilovat o předsednictví v KS.
Součástí jednání bude i setkání realizátorů MAP.
7. Bylo provedeno zhodnocení pořádání kulturních akci v letošním roce. Z diskuze vyplynula
potřeba řešit koncept akce Chotěšovský slunovrat pro následující rok(y). Předseda požádal
přítomné, aby do příštího jednání zkusili rozmyslet, jak akci realizovat v dalších letech. Ing.
Kubernát zjistí možnosti změny konceptu akce u p. Šimka (Klášterní zahrada). Ostatní akce
byly hodnoceny velmi pozitivně.
Animační soustředění bylo celkově hodnoceno kladně, až na špatnou propagaci v Městě
Touškově. Ing. Opltová si vzala za úkol zajistit v příštím roce lepší propagaci akce. Zároveň
navrhla změnu místa konání animačního soustředění z Města Touškova do obce Kozolupy.
Ing. Kubernátová požádala, aby zápisy z jednání ŘV MAP byly zpracovávány kvalitněji a
obsahovaly základní náležitosti takovýchto dokumentů (např. jméno zapisovatele a jeho
podpis, připomínky jednotlivých členů ŘV atd.). Předseda VR požádal, aby tyto zápisy byly
zasílány i členům VR na vědomí stejně jako pozvánky na tato jednání.
Na závěr předseda všem poděkoval za účast a ukončil jednání.
Jednání ukončeno ve 12:15

Zapsal: Ing. Václav Kubernát

Ověřovatel: Ing. Jan Bostl

