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ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MAS HŘEBENY, Z. S. Č. 3/21 

Místo konání: Farma Klínec, Klínec č. p. 49, 252 10, Klínec  

Doba konání: 15. 9. 2021 od 18:30 hodin 

 

Přítomni: Markéta Polívková (předseda, člen výboru, obec Klínec), Daniel Březina (člen výboru, obec 

Zahořany), Dana Dalešická (člen výboru, město Mníšek pod Brdy), Martina Jocovová (člen výboru, 

Magdalena, o. p. s.), Jitka Barlová (člen výboru), Jitka Pekárková (člen výboru), Martina Pochmanová 

(člen výboru), 

Omluveni: Helena Kučerová (člen výboru, obec Hvozdnice), Jan Abt (člen výboru) 

 

1. Zahájení 

Předsedkyně přivítala všechny přítomné a zahájila jednání v 18:40 hodin. Konstatovala, že schůze byla 

řádně svolána, přítomno je 7 členů Výboru, 3 přítomní členové zastupují veřejný sektor a 4 soukromý 

sektor. Podmínka max. 49 % hlasovacích práv veřejného sektoru je splněna. Výbor je usnášení schopný.  

 

Určení ověřovatelů zápisu 
Předsedkyně navrhla určit ověřovatele zápisu Daniela Březinu a Martinu Jocovovou, zapisovatelku 

Markétu Polívkovou. 

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

Návrh usnesení č. V3/21/1: Výbor MAS Hřebeny, z. s. určuje ověřovatele zápisu Daniela Březinu a 

Martinu Jocovovou, zapisovatelkou Markétu Polívkovou.        

Výsledek hlasování:       Pro:            7                     Proti:           0             Zdrželi se:      0 

Usnesení č. V3/21/1 bylo schváleno. 

 

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

3/21 odeslané členům Výboru dne 30. 8. 2021. 

Předsedkyně navrhla doplnit bod: Schválení přijetí nových členů. 

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

Návrh usnesení č. V3/21/2: Výbor MAS Hřebeny, z. s. schvaluje program V3/21: 

1. Zahájení 

2. SCLLD-informace o stavu schvalovacího procesu 

3. Neinvestiční dotace Středočeského kraje 

4. Pracovní smlouvy 

5. Příprava rozpočtu 2022 

6. Přijetí nových členů 

7. Ostatní 

8. Závěr 

Výsledek hlasování:        Pro:          7              Proti:          0          Zdrželi se:      

Usnesení č. V3/21/2 bylo schváleno.  
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2. SCLLD – informace o stavu schvalovacího procesu 

Bod programu bez usnesení. 

Předsedkyně informovala přítomné o schválení koncepční části SCLLD MAS Hřebeny, z. s. 2021-2027 

řídícím orgánem (již dříve byla informace zaslána všem členům MAS e-mailem) a o dalších krocích: - 

- čekáme výzvu na přesun dat do nového modulu MS 2021 (říjen-listopad 2021), 

- postupná tvorba Programových rámců (PR) a vyplňování Akčních plánů (AP) dle výzev řídících 

orgánů jednotlivých Operačních programů. Po schválení AP již budou MAS vyhlašovat vlastní 

výzvy k podávání žádostí o dotace dle přidělených prostředků (předkládání PR od ledna 2022, 

žádosti do prvních programů v ½ 2022), 

 

 

3. Neinvestiční dotace Středočeského kraje 

Předsedkyně oznámila členům Výboru přidělení dotace od Středočeského kraje, kterou získaly všechny 
MAS sdružené v Krajské síti MAS Středočeského kraje. Poskytovatel (KS MAS) se touto smlouvou 
zavazuje poskytnout příjemci z prostředků získaných z dotace od Středočeského kraje neinvestiční 
dotaci ve výši 35.000,- Kč, a to výhradně na podporu podporou cestovního ruchu a rozvoje území MAS 
(konkrétně se jedná například o podporu regionální produkce, agroturistiky, zhotovení propagačních 
materiálů CR, pořádání a propagaci kulturních akcí a jarmarků, spolupráci při prosazování chytrých 
nástrojů veřejné správy, podporu přístupu k rychlému internetu ve venkovském prostředí 
Středočeského kraje a podporu přípravy Strategií komunitně vedeného místního rozvoje na období 
2021-2027). Finanční vypořádání dotace na celkovou částku se spoluúčastí MAS 40 750,- Kč musí být 
předloženo poskytovateli do 15. 12. 2021. 

Výbor navrhuje využít prostředky na podporu přípravy Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 
na období 2021-2027, tj. na výplatu odměn pro pracovní skupinu, která SCLLD připravovala. 

Návrh usnesení č. V3/21/3: Výbor MAS Hřebeny, z. s. schvaluje využití prostředků získaných z dotace 

KS MAS Středočeského kraje na náklady spojené s přípravou Strategie komunitně vedeného místního 

rozvoje na období 2021-2027, tj. na výplatu odměn členům pracovní skupiny, kteří se na přípravě 

SCLLD podíleli.        

Výsledek hlasování:       Pro:            7                     Proti:           0             Zdrželi se:      0 

Usnesení č. V3/21/3 bylo schváleno. 

 

 

4. Pracovní smlouvy 

V souladu s předešlým usnesením Výboru MAS navrhl Výbor schválení uzavření dohod o provedení 

práce se členy pracovní skupiny pro přípravu SCLLD MAS Hřebeny 2021-2027 a výši odměn: 

Markéta Polívková – 20 tis Kč 

Daniel Březina – 10 tis Kč 

Martina Jocovová – 7,5 tis Kč 

Pavel Král – 7,5 tis Kč 

Dana Dalešická – 5 tis Kč 

Návrh usnesení č. V3/21/4: Výbor MAS Hřebeny, z. s. schvaluje uzavření dohod o provedení práce a 

s navrženou výší odměn pro členy pracovní skupiny pro přípravu SCLLD MAS Hřebeny 2021-2027.        

Výsledek hlasování:       Pro:            7                     Proti:           0             Zdrželi se:      0 

Usnesení č. V3/21/4 bylo schváleno. 
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5. Příprava rozpočtu 2022 

Bod programu bez usnesení. 

Rozpočet na rok 2022 bude připravený po tom, co MAS obdrží podrobnější informace o možnostech 

financování provozu MAS v novém programovém období. Naše MAS by měla mít možnost čerpat 

prostředky z OP TP od zhruba ½ roku 2022, s uznatelnými náklady od 1. 1. 2022. 

 

 

6. Schválení přijetí nových členů spolku 
Předsedající informovala přítomné o doručené členské přihlášce: 

NMA, s. r. o. 

Výbor posoudil splnění podmínek členství – prokazatelné působení žadatelů na území MAS. 

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

Návrh usnesení č. V3/21/5 :  

Výbor MAS Hřebeny, z. s. schvaluje přijetí nového člena dle přihlášky. 

Výsledek hlasování:       Pro:           7              Proti:          0          Zdrželi se:         

Usnesení č. V3/21/5  bylo schváleno. 

 

 

7. Ostatní 

Výbor MAS se dále zabýval podnětem několika členů MAS Hřebeny, z. s. na vyloučení člena Martina 
Šimáka pro opakované slovní napadání ostatních členů MAS a pro chování a jednání (ať už osobní či 
prostřednictvím elektronické komunikace), které je v rozporu s cíli MAS, zejména šíření špatného 
povědomí o činnosti MAS. Výbor vyhodnotil působení pana Šimáka za dobu jeho členství v MAS 
Hřebeny, z. s. jako nepřínosné a kontraproduktivní a jeho jednání za nevhodné. Výbor navrhuje zaslat 
p. Šimákovi v souladu s § 239 odst. 1 obč. zákona výzvu k nápravě. 
Návrh usnesení č. V3/21/6:  

Výbor MAS Hřebeny, z. s. ukládá předsedkyni písemně zaslat panu Šimákovi výzvu k nápravě v jeho 

chování a jednání v souladu s cíli MAS Hřebeny z. s., zejména jeho působení vůči ostatním členům 

MAS i k veřejnosti ve smyslu partnerství se společným cílem rozvoje našeho regionu. 

Výsledek hlasování:       Pro:           7              Proti:          0          Zdrželi se:         

Usnesení č. V3/21/6  bylo schváleno. 

 
 

8. Závěr 

Na závěr předsedkyně poděkovala přítomným za účast a v 20:05 hod schůzi ukončila. 

 

 

 

Zápis byl vyhotoven dne  20. 9. 2021 

 

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

 

Ověřovatelé: 1. Martina Jocovová                                      …………………………………………………….. 

 

                        2. Daniel Březina                                        …………………………………………………….. 

 

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


