ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MAS HŘEBENY, Z. S. Č. 1/22
Místo konání, forma: Farma Klínec, Klínec č. p. 49, 252 10, Klínec
Doba konání: 3. 2. 2022 od 19:00 hodin
Přítomni: Markéta Polívková (předseda, člen výboru, obec Klínec), Daniel Březina (člen výboru, obec
Zahořany), Helena Kučerová (člen výboru, obec Hvozdnice), Martina Jocovová (člen výboru,
Magdalena, o. p. s.), Jitka Barlová (člen výboru), Jitka Pekárková (člen výboru)
Omluveni: Dana Dalešická (člen výboru, město Mníšek p. B.) Jan Abt (člen výboru), Martina
Pochmanová (člen výboru).
Host: Luboš Kožíšek (MU Mníšek pod Brdy)
1. Zahájení
Předsedkyně přivítala všechny přítomné a zahájila jednání v 19:10 hodin. Konstatovala, že schůze byla
řádně svolána, přítomno je 6 členů Výboru, 3 přítomní členové zastupují veřejný sektor a 3 soukromý
sektor. Pro dodržení podmínky max. 49 % hlasovacích práv veřejného sektoru předsedkyně oznámila,
že se nezúčastní hlasování. Výbor je usnášení schopný.
Určení ověřovatelů zápisu
Předsedkyně navrhla určit ověřovatele zápisu Helenu Kučerovou a Daniela Březinu, zapisovatelku
Markétu Polívkovou.
Před hlasováním dala předsedající možnost vyjádřit se přítomným. Nikdo se nevyjádřil.
Návrh usnesení č. V1/22/1: Výbor MAS Hřebeny, z. s. určuje ověřovatele zápisu Helenu Kučerovou a
Daniela Březinu, zapisovatelkou Markétu Polívkovou.
Výsledek hlasování:
Pro:
5
Proti:
0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. V1/22/1 bylo schváleno.
Schválení programu
Předsedající seznámila přítomné s programem dle pozvánky na schůzi Výboru MAS Hřebeny, z. s. č.
1/22.
Před dalším hlasováním dala předsedající možnost přítomným k vyjádření. Nikdo se nevyjádřil.
Návrh usnesení č. V1/22/2: Výbor MAS Hřebeny, z. s. schvaluje program V1/22:
1. Zahájení
2. Informace o činnosti
3. OPZ+
4. Informace z KS MAS
5. Schválení nových členů
6. Ostatní
7. Závěr
Výsledek hlasování:
Pro:
5
Proti:
0
Zdrželi se:
Usnesení č. V1/22/2 bylo schváleno.
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2. Informace o činnosti
Bod programu bez usnesení.
Předsedkyně informovala přítomné o činnosti MAS za uplynulé období. Hlavní činnost se týká stále
získávání zkušeností v komunitním rozvoji a příprava akčního plánu OPZ+

3. OPZ+
Předsedající informovala přítomné o činnosti pracovní skupiny, která se věnuje přípravě Akčního plánu
pro OPZ+. V Operačním programu zaměstnanost plus je v oblasti CLLD jediným žadatelem MAS, která
je nositelem projektu. Pro úspěšné využití alokované částky, v případě MAS Hřebeny až 10mil Kč na
období 2021-2027 (předpokládané zahájení čerpání 2023 a přesah projektu až do roku 2029), je
potřeba zpracovat Akční plán a dále projekt v termínu léto 2022, kdy bude vypsaná výzva. Program je
zaměřený na sociální oblast. Hlavní náplní AP pro MAS Hřebeny je provoz komunitního centra se
speciálními pracovníky, kteří se budou věnovat školní mládeži s problematickým chováním. Takové
pracoviště v našem regionu chybí a jeho existence je školami poptávaná. Další aktivitou AP je terénní
sociální pracovník, který by měl v regionu pracovat společně se současným sociálním pracovníkem
Města Mníšek p. B. AP dále zahrnuje vedlejší aktivity – podpora senior taxi v regionu, podpora rodin
s dětmi (letní tábory a soustředění), malé zaměstnanostní programy, přednášky a školení atd.
Akční plán zpracovává pracovní skupina ve složení M. Jocovová, J. Barlová, M. Polívková, P. Král, L.
Kožíšek. AP vychází z potřeb území zjištěných při tvorbě Strategie CLLD pro MAS Hřebeny 2021-2027 a
dalších analýz a pohovorů s aktéry v území, které provádí pracovní skupina. V lednu byla vyvěšená
Výzva pro zaměstnanecké programy.
Členové Výboru a host diskutovali o dalších potřebách regionu a aktivitách, které by mohly potřeby
prostřednictvím programu OPZ+ naplňovat (např. aktivita Trénink paměti pro seniory).
Před hlasováním dala předsedající možnost vyjádřit se přítomným. Nikdo se nevyjádřil.
Návrh usnesení č. V1/22/3: Výbor MAS Hřebeny, z. s. bere na vědomí zprávu pracovní skupiny pro
OPZ+ a souhlasí s postupem přípravy Akčního plánu pro OPZ+.
Výsledek hlasování:
Pro:
5
Proti:
0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. V1/22/3 bylo schváleno.

4. Informace z KS MAS
Bod programu bez usnesení.
Předsedkyně informovala přítomné o proběhlých jednáních Krajské sítě MAS.

5. Schválení přijetí nových členů spolku
Předsedající informovala přítomné o doručené členské přihlášce:
Montessori Institue Prague s. r. o., PO, ZS1 sociální rozvoj regionu,
Zuzana Čepičková, FO, ZS1 sociální rozvoj regionu.
Výbor posoudil splnění podmínek členství – sídla na území MAS.
Před hlasováním dala předsedající možnost přítomným k vyjádření. Nikdo se nevyjádřil.
Návrh usnesení č. V1/22/4:
Výbor MAS Hřebeny, z. s. schvaluje přijetí nových členů dle přihlášek.
Výsledek hlasování:
Pro:
5
Proti:
0
Zdrželi se:
0
Usnesení č. V1/22/4 bylo schváleno.
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6. Ostatní
Bod programu bez usnesení.

7. Závěr
Na závěr předsedkyně poděkovala přítomným za účast a v 20:30 hod schůzi ukončila.
Zápis byl vyhotoven dne 14. 2. 2022
Zapisovatelka: Markéta Polívková

……………………………………………………..

Ověřovatelé: 1. Martina Jocovová

……………………………………………………..

2. Helena Kučerová

……………………………………………………..

Předsedkyně: Markéta Polívková

……………………………………………………..
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