
1 
 

 

 

ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MAS HŘEBENY, Z. S. Č. 2/20 

Místo konání: Sál hasičské zbrojnice Klínec, č. p. 19, Klínec 

Doba konání: 10. 12. 2020 od 18:00 hodin 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

 

1. Zahájení 

Předsedkyně přivítala všechny přítomné a zahájila schůzi v 18:05 hodin. Konstatovala, že schůze byla 

řádně svolána, přítomno je 8 členů Výboru, Výbor je tedy usnášení schopný. 

 

Určení ověřovatelů zápisu 
Předsedkyně navrhla určit ověřovatele zápisu Helenu Kučerovou a Danu Dalešickou, zapisovatelku 

Markétu Polívkovou. 

Před hlasováním dala předsedající možnost vyjádřit se přítomným. Nikdo se nevyjádřil. 

Návrh usnesení č. V2/20/1: Výbor MAS Hřebeny, z. s. určuje ověřovatele zápisu Helenu Kučerovou a 

Danu Dalešickou, zapisovatelkou Markétu Polívkovou.        

Výsledek hlasování:       Pro:                8                  Proti:           0             Zdrželi se:      0 

Usnesení č. V2/20/1 bylo schváleno. 

 

Schválení programu 
Předsedající seznámila přítomné s programem dle pozvánky na schůzi Výboru MAS Hřebeny, z. s.  č. 

2/20 odeslané členům Výboru dne 27. 11. 2020. 

Před dalším hlasováním dala předsedající možnost přítomným k vyjádření. Nikdo se nevyjádřil. 

Návrh usnesení č. V2/20/2: Výbor MAS Hřebeny, z. s. schvaluje program V2/20: 

1. Zahájení 

2. Slovo předsedajícího 

3. Příprava strategie SCLLD 

4. Schválení přijetí nových členů spolku 

5. Závěr 

Výsledek hlasování:        Pro:             8           Proti:          0          Zdrželi se:     0 

Usnesení č. V2/20/2 bylo schváleno.  

 

 
2. Slovo předsedajícího 

Předsedkyně informovala přítomné o podání Žádosti o standardizaci MAS do systému IKSP 14+. 

A dale o stavu finančních prostředků MAS. 

Stav účtu MAS a platby členských příspěvků: 

Stav účtu k 10.12.2020: 30 262,67Kč 

Příjmy:  členské příspěvky: 33 365 Kč 

               kreditní úrok: 7,37 Kč 

Výdaje: registrace domény:- 301,29 Kč 
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               registrace Spolku do spolkového rejstříku: - 3 744 Kč  

               poplatky za účet, daň z úroku apod.: - 64,41 Kč (za 3 měsíce existence účtu) 

 

Subjekty, které dosud neuhradily čl. poplatek byly vyzvány k úhradě do konce roku 2020. 

 

Předsedkyně navrhuje uzavřít dohodu o provedení práce s panem Petrem Neprašem na tvorbu loga a 

webových stránek s odměnou 5000,- Kč a s výplatou odměny do konce roku 2020. 

Před hlasováním dala předsedající možnost přítomným k vyjádření. Nikdo se nevyjádřil. 

Návrh usnesení č. V2/20/3: Výbor MAS Hřebeny, z. s. souhlasí s uzavřením dohody o provedení 

práce s Petrem Neprašem a s vyplacením odměny 5 000,- Kč. 

Výsledek hlasování:       Pro:                8                  Proti:           0             Zdrželi se:      0 

Usnesení č. V2/20/3 bylo schváleno. 

 

Předsedkyně informovala o navázání spolupráce v rámci KS NS MAS, účast na pravidelných jednáních 

pléna. Pro projednání na členské schůzi navrhuje pro rok 2021 přidružené členství v KS NS MAS 

s ročním poplatkem 1 500 Kč. S členstvím se váže možnost čerpat krajskou dotaci na provozní náklady 

MAS. 

 

 

3. Příprava strategie SCLLD 
Bod programu bez usnesení. 
Předsedající informovala přítomné o sestavení pracovní skupiny pro tvorbu SCLLD ve složení Martina 

Jocovová, Dana Dalešická, Pavel Král, Daniel Březina, Markéta Polívková. Skupina se pravidelně 1x 

týdně schází na on-line pracovních poradách a účastní se školení k tvorbě SCLLD. Vytvořili jsme 

dotazníky pro občany, jejichž distribuce již byla zahájena prostřednictvím webu MAS, zpravodajů 

členských obcí a dalšími informačními kanály obcí. Dále jsme sestavili a odeslali dotazník pro starosty 

obcí, který je zaměřený na projektové záměry v období 2021-2027. Výzvy ke spolupráci budou 

prostřednictvím starostů obcí rozesílány právnickým osobám, které v obcích působí. Vše bylo také 

prezenčně představeno na setkání rady starostů Svazku obcí Mníšeckého regionu dne 7. 12. 2020. 

Přítomným byl vysvětlený záměr sestavit pracovní skupiny dle Zájmových skupin MAS (PSZS), které 

by sloužili jako poradní orgán při sestavení cílů SCLLD. Obsazení pracovních skupin bude doplněno dle 

rozeslané tabulky, která je přílohou tohoto zápisu. Členům PSZS rozešleme cca v ½ ledna podklady 

shrnuté z výsledků dotazníkového šetření a PSZS by měly do konce ledna výsledky zanalyzovat, 

vyhodnotit jejich relevantnost a sestavit cíle pro SCLLD dle ZS. 

 

 

4. Schválení přijetí nových členů spolku 
Předsedající informovala přítomné o doručených členských přihláškách: 

Martin Šťastný, IČ 71085238, FO podnikající, ZS infrastruktura 

AVBOX s. r. o., IČ 05718708, infrastruktura 

Před hlasováním dala předsedající možnost přítomným k vyjádření. Nikdo se nevyjádřil. 

Návrh usnesení č. V2/20/4:  

Výbor MAS Hřebeny, z. s. schvaluje přijetí nových členů dle přihlášek. 

Výsledek hlasování:       Pro:            8            Proti:          0          Zdrželi se:       0 

Usnesení č. V2/20/4 bylo schváleno. 
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5. Závěr 

Na závěr předsedkyně poděkovala přítomným za účast a v 19:30 hod schůzi ukončila. 

 

 

Zápis byl vyhotoven dne  11. 12. 2020 

 

 

Zapisovatelka:   Markéta Polívková                                     …………………………………………………….. 

 

Ověřovatelé: 1. Dana Dalešická                                           …………………………………………………….. 

 

                        2. Helena Kučerová                                        …………………………………………………….. 

 

Předsedkyně:  Markéta Polívková                                       …………………………………………………….. 

  

 

 

 

 

 

 

 


