
VÝKONNÁ RADA 

OBDOBÍ 01.07.2011 – 
16.08.2012 

16.08.2012 – 
24.11.2014 

25.11.2014 – 
04.02.2015 

05.02.2015 – 
02.09.2015 

03.09.2015 – 
16.09.2019 

od 17.09.2019 

SLOŽENÍ  
jméno člena včetně 
případného zástupce 
v kurzívě uvedena 
příslušnost 
k zájmové skupině 
(stanoveny od 2014) 

Ing. Iva Fictumová 
(aktivní občan), obec 
Tlučná – Ing. Václav 
Vítek, Ing. Andrea 
Kubernátová (aktivní 
občan), Bc. Filip 
Hrubý (aktivní 
občan), MVDr. 
František Sikyta 
(Zemědělská výroba 
Milknatur a.s.), Ivan 
Korec (aktivní občan) 

Ing. Iva 
Fictumová 
(aktivní občan), 
obec Tlučná – Ing. 
Václav Vítek, Ing. 
Andrea 
Kubernátová 
(aktivní občan), 
Bc. Filip Hrubý 
(aktivní občan), 
MVDr. František 
Sikyta 
(Zemědělská 
výroba Milknatur 
a.s.) 

veřejný sektor: obec 
Honezovice – Ing. Iva 
Fictumová (vzdělávání 
a sociální 
problematika), obec 
Kvíčovice – Ing. Jan 
Bostl (vzdělávání a 
sociální 
problematika), město 
Stod – Mgr. Bohumil 
Koča (obnova a rozvoj 
obcí) 
neveřejný sektor: 
Ivana Simbartlová 
(FOP) (zemědělství a 
podnikání), Bc. Filip 
Hrubý (aktivní občan) 
(kulturní dědictví a 
cestovní ruch), Ivan 
Korec (aktivní občan) 
(kulturní dědictví a 
cestovní ruch), MVDr. 
František Sikyta 
(Zemědělská výroba 
Milknatur a.s.) 
(zemědělství a 
podnikání) 

veřejný sektor: obec 
Honezovice – Ing. Iva 
Fictumová 
(vzdělávání a sociální 
problematika), obec 
Kvíčovice – Ing. Jan 
Bostl (vzdělávání a 
sociální 
problematika), město 
Stod – Mgr. Bohumil 
Koča (obnova a 
rozvoj obcí) 
neveřejný sektor: 
Ivana Simbartlová 
(FOP) (zemědělství a 
podnikání), Bc. Filip 
Hrubý (aktivní občan) 
(kulturní dědictví a 
cestovní ruch), Ivan 
Korec (aktivní občan) 
(kulturní dědictví a 
cestovní ruch), 
Budulínek – Jaroslava 
Umnerová (spolková 
činnost) 

veřejný sektor: obec 
Chotěšov – Daniel 
Koláček (spolková 
činnost), obec 
Kozolupy – Ing. 
Michaela Opltová 
(obnova a rozvoj 
obcí), obec Kvíčovice 
– Ing. Jan Bostl 
(vzdělávání a 
sociální 
problematika) 
neveřejný sektor: 
David Toman (FOP) 
(zemědělství a 
podnikání), Dědictví 
předků – Jiří 
Valenčat (kulturní 
dědictví a cestovní 
ruch), Ing. Andrea 
Kubernátová (aktivní 
občan) (životní 
prostředí a ochrana 
krajiny), Pionýrská 
skupina Hradec – 
Danuše Heřmanová 
(spolková činnost) 

veřejný sektor: obec 
Kvíčovice – Ing. Jan 
Bostl (vzdělávání a 
sociální 
problematika), obec 
Kozolupy – Ing. 
Michaela Opltová 
(obnova a rozvoj 
obcí), obec Neuměř – 
Antonín Kolář 
(obnova a rozvoj 
obcí) 
neveřejný sektor: Ing. 
Andrea Kubernátová 
(aktivní občan) 
(životní prostředí a 
ochrana krajiny), 
Budulínek, z.s. – Bc. 
Pavla Adamcová 
(spolková činnost), 
Dědictví předků – Jiří 
Valenčat (kulturní 
dědictví a cestovní 
ruch), Pionýrská 
skupina Hradec – 
Danuše Heřmanová 
(spolková činnost) 

 

  



DOZORČÍ RADA 

OBDOBÍ 01.07.2011 – 
16.06.2014 

17.06.2014 – 
24.11.2014 

25.11.2014 – 
02.09.2015 

03.09.2015 – 16.09.2019 od 17.09.2019 

SLOŽENÍ  
jméno člena včetně 
případného zástupce 
v kurzívě uvedena 
příslušnost k zájmové 
skupině (stanoveny od 
2014) 

Václav Štefánek (Š+L 
drůbežárna Vejprnice / 
AGRO ENERGY CZ spol 
s.r.o.), MŠ Kvíčovice – 
Jiřina Vogeltanzová, 
Jan Košťál (aktivní 
občan) 

obec Neuměř – 
Antonín Kolář, MŠ 
Kvíčovice – Jiřina 
Vogeltanzová, Ing. 
Jaroslava 
Konvalinková 
(aktivní občan) 

veřejný sektor: obec 
Neuměř – Antonín Kolář 
(obnova a rozvoj obcí), 
obec Chotěšov – Luděk 
Rosenberger (spolková 
činnost) 
neveřejný sektor: Ing. 
Andrea Kubernátová 
(aktivní občan) (životní 
prostředí a ochrana 
krajiny) 

veřejný sektor: město 
Dobřany – Mgr. Dagmar 
Terelmešová (životní 
prostředí a ochrana 
krajiny), MŠ Kvíčovice – 
Jiřina Vogeltanzová 
(vzdělávání a sociální 
problematika), obec 
Neuměř – Antonín Kolář 
(obnova a rozvoj obcí) 

veřejný sektor: obec 
Líně – Bc. Michal 
Gotthart (obnova a 
rozvoj obcí), MŠ 
Kvíčovice – Michaela 
Wildová (vzdělávání a 
sociální problematika) 
neveřejný sektor: Ing. 
Jaroslava Konvalinková 
(aktivní občan) (obnova 
a rozvoj obcí) 

 

  



VÝBĚROVÁ KOMISE 

OBDOBÍ 05.02.2013 – 
24.11.2014 

25.11.2014 – 
02.09.2015 

03.09.2015 – 
23.11.2016 

24.11.2016 – 
12.02.2018 

13.02.2018 – 
25.02.2019 

26.02.2019 – 
25.02.2020 

26.02.2020 – 
25.02.2021 

SLOŽENÍ 
jméno 
člena 
včetně 
případného 
zástupce 
v kurzívě 
uvedena 
příslušnost 
k zájmové 
skupině 
(stanoveny 
od 2014)  

Budulínek, 
o.s. – 
Jaroslava 
Umnerová, 
Ing. Jaroslava 
Konvalinková 
(aktivní 
občan), 
město 
Dobřany – 
Bc. Marek 
Sýkora, obec 
Neuměř – 
Antonín 
Kolář 

veřejný sektor: 
obec Kozolupy – 
Ing. Michaela 
Opltová 
(obnova a 
rozvoj obcí), 
město Dobřany 
– Bc. Marek 
Sýkora (životní 
prostředí a 
ochrana 
přírody) 
neveřejný 
sektor: Ing. 
Jaroslava 
Konvalinková 
(aktivní občan) 
(obnova a 
rozvoj obcí), 
Dědictví předků 
– Jiří Valenčat 
(kulturní 
dědictví a 
cestovní ruch), 
Ing. Jan 
Nevečeřal 
(aktivní občan) 
(spolková 
činnost) 

veřejný sektor: 
obec Vejprnice – 
Ing. Věra Sihelská 
(životní prostředí 
a ochrana 
krajiny) 
neveřejný sektor: 
Ing. Lenka 
Helgertová 
(aktivní občan) 
(životní prostředí 
a ochrana 
krajiny), Ing. Jan 
Nevečeřal 
(aktivní občan) 
(spolková 
činnost), Ing. 
Jaroslava 
Konvalinková 
(aktivní občan) 
(obnova a rozvoj 
obcí), Oto 
Brachtel (aktivní 
občan) (kulturní 
dědictví a 
cestovní ruch) 

veřejný sektor: 
obec Vejprnice – 
Ing. Věra Sihelská 
(životní prostředí 
a ochrana 
krajiny), obec 
Tlučná – Mgr. Jan 
Opl (obnova a 
rozvoj obcí) 
neveřejný sektor: 
Ing. Jaroslava 
Konvalinková 
(aktivní občan) 
(obnova a rozvoj 
obcí), Ing. Jan 
Nevečeřal 
(aktivní občan) 
(spolková 
činnost), Ing. 
Lenka Helgertová 
(aktivní občan) 
(životní prostředí 
a ochrana 
krajiny) 

veřejný sektor: 
obec Vejprnice – 
Ing. Věra Sihelská 
(životní prostředí 
a ochrana 
krajiny) 
neveřejný sektor: 
Český svaz 
ochránců 
památek – 
Miroslava Šusová 
(kulturní dědictví 
a cestovní ruch), 
Ing. Jaroslava 
Konvalinková 
(aktivní občan) 
(obnova a rozvoj 
obcí), Ing. Lenka 
Mičová (aktivní 
občan) (životní 
prostředí a 
ochrana krajiny), 
Ing. Jan 
Nevečeřal 
(aktivní občan) 
(spolková 
činnost) 

veřejný sektor: obec 
Tlučná – Mgr. Jan Opl 
(obnova a rozvoj 
obcí)  
kooptovaný člen 
(17.09.2019-
25.02.2020) obec 
Úherce – Miloslav 
Matoušek 
(vzdělávání a sociální 
problematika) 
neveřejný sektor: 
Český svaz ochránců 
památek – Miroslava 
Šusová (kulturní 
dědictví a cestovní 
ruch), Ing. Lenka 
Mičová (aktivní 
občan) (životní 
prostředí a ochrana 
krajiny), Ing. Jan 
Nevečeřal (aktivní 
občan) (spolková 
činnost), spolek 
Klášter Chotěšov – 
Miroslav Vápeník 
(kulturní dědictví a 
cestovní ruch) 
 

veřejný sektor: obec 
Tlučná – Mgr. Jan 
Opl (obnova a rozvoj 
obcí), obec Úherce – 
Miloslav Matoušek 
(vzdělávání a 
sociální 
problematika) 
neveřejný sektor: 
Český svaz ochránců 
památek – Miroslava 
Šusová (kulturní 
dědictví a cestovní 
ruch), Ing. Lenka 
Mičová (aktivní 
občan) (životní 
prostředí a ochrana 
krajiny), Ing. Jan 
Nevečeřal (aktivní 
občan) (spolková 
činnost) 


