Zápis z jednání Výběrové komise MAS Kraj živých vod
konané dne 10.1.2019 – MÚ Krásné Údolí
zahájení ve 13.59 hodin
- bývalý předseda Výběrové komise (dále také „VK“) Místní akční skupiny Kraj živých vod (dále také „MAS
KŽV“) uvítal přítomné na dnešním jednání nově zvolené komise, které bylo řádně svoláno a informace
o jeho konání všem členům zaslána.
- dále dodal, že na Valném shromáždění členů MAS KŽV dne 6.12.2018 došlo k volbám a novému obsazení i u
této komise a tak seznámil všechny přítomné:
- dosavadní vedoucí jednání - Martin Frank, starosta města Krásné Údolí, bývalý předseda komise a na
základě pověření, které předložil (jako přílohu č. 1 k zápisu), byl nominován a zastupuje pro
dnešní jednání Svazek obcí Slavkovský les (dále také „SOSL“),
- Lesní společnost Bečov nad Teplou s.r.o. (dále také „LSB“) zastupuje Ing. Petr Kužvart,
- Golf Klub Klášter Teplá (dále také „GKKT“) zastupuje Ivana Jančarová,
- ZŠ a MŠ Bezvěrov zastupuje ředitelka Mgr. Hana Žemličková, která se z jednání omluvila kvůli
návštěvě lékaře,
- Úněšovský statek se mailovou korespondencí svého jednatele a ředitele Ing. Jiřího Vaňka koncem roku
2018 svého členství v komisi vzdal,
tudíž je v současnosti komise čtyřčlenná.
- předsedající oznámil, že dle platného jednacího řádu výběrové komise ze dne 20.6.2016 a to konkrétně čl. IV.
bod č. 3 postačují i jen tři přítomní členové k usnášeníschopnosti VK.
- konstatoval, že je zde přítomna potřebná nadpoloviční většina výběrové komise – viz prezenční listina
jako příloha č. 2 zápisu.
- omluveni jsou: Mgr. Žemličková

nepřítomen: /////////////////

Dne 13.12.2018 obdrželi všichni návrh programu jednání, který byl na základě žádosti Ing. Kužvarta dne
17.12.2018 doplněn o jeden bod.
- ještě další návrh na doplnění programu??
- nikdo neměl návrh na doplnění
Pro toto řádné zasedání je připraven následující program:

1. Schválení programu, volba ověřovatele a zapisovatele zápisu.
2. Jednací řád VK.
3. Volba předsedy VK.
4. Volba místopředsedy VK.
5. Projednání změny parametrů výběrových kritérií.
6. Diskuze a závěr.
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- někdo z členů komise námitky proti programu?
- nebylo tomu tak, proto bylo hlasováno o dnešním programu
Hlasování: pro 3 – proti 0 – zdržel se 0
- další návrh předsedajícího: Diskuse ke každému bodu programu bude probíhat zvlášť. Má někdo jiný návrh?
- nebylo tomu tak, proto bylo hlasováno o tomto
Hlasování: pro 3 – proti 0 – zdržel se 0

1.

Schválení programu, volba ověřovatele a zapisovatele zápisu

- program byl právě schválen
- předsedající - návrh na funkci zapisovatele: Ing. Martin Frank
Hlasování: pro 3 – proti 0 – zdržel se 0
- za ověřovatele navrhl p. Ivanu Jančarovou
Hlasování: pro 3 – proti 0 – zdržel se 0
Shrnutí:

VK schvaluje
a) program jednání,
b) jako zapisovatele Ing. Martina Franka,
c) jako ověřovatele zápisu p. Ivanu Jančarovou.
======================================================

2. Jednací řád VK.
- dnes a pak samozřejmě při každém jednání komise se mohou upravovat pravidla projednávání a to ve
formě úprav Jednacího řádu VK
- v současnosti platný jednací řád byl schválen dne 20.6.2016
- dne 27.12.2018 zaslal p. Frank všem členům VK svůj návrh na změny
- vzhledem k tomu, že nebylo odezvy, je za to, že navržené změny jsou akceptovány
- ze strany kanceláře MAS KŽV byla dne 30.12.2018 k návrhu podána technická připomínka, která je
také v posledním návrhu zanesena
- další návrhy na doplnění nebo úpravy jednacího řádu??
- nebylo dalších návrhů
- dotazy k tomuto bodu?? Připomínky??
- nebyly
- schválený Jednací řád VK bude přílohou č. 3 tohoto zápisu
Návrh:

1) Výběrová komise schvaluje znění Jednacího řádu Výběrové komise MAS
KŽV v předloženém vyhotovení a zároveň ruší jednací řád z 20.6.2016.
Hlasování: pro 3 – proti 0 – zdržel se 0
- usnesení č. 1 z jednání VK dne 10.1.2019 bylo přijato.
======================================================
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3. Volba předsedy VK.
- jako nového předsedu VK navrhl předsedající zástupce Lesní společnosti Bečov s.r.o.
- ke své osobě p. Frank uvedl, že jeho nominace na jednání VK za SOSL je pouze na dnešní jednání
- důvodem je ukončení mandátu jeho osoby jako zástupce SOSL, kdy dosud neproběhlo jednání a
volba zástupce nového
- kdy k tomuto za SOSL dojde, není známo, neboť dosud nebyl určen termín dalšího jednání tohoto
Svazku – předpoklad je počátkem března – p. Frank se bude snažit o svolání v bližším termínu
- proto osoba p. Franka nemůže být dnes zvolena do jakékoliv funkce
- dále p. Frank uvedl, že si myslí, že pro kontinuitu a plnou funkčnost VK je nutno dnes zvolit předsedu,
proto navrhl p. Kužvarta resp. LSB, kterému svůj návrh sdělil při předchozím osobním jednání
- p. Kužvart se svou nominací vyslovil souhlas a to jako zástupce LSB
- dotazy?? Připomínky?? Návrhy??
- nebyly
Návrh:

2) Výběrová komise MAS KŽV volí svým předsedou zástupce Lesní
společnosti Bečov nad Teplou s.r.o.
Hlasování: pro 3 – proti 0 – zdržel se 0
- usnesení č. 2 z jednání VK dne 10.1.2019 bylo přijato.
===================================================

Po zvolení předsedou VK se jednatel LSB Ing. Kužvart ujal a převzal řízení dalšího
jednání této komise.
===================================================

4. Volba místopředsedy VK.
- má někdo nějaký návrh??
- p. Frank – počkat s volbou na doplnění chybějícího pátého člena VK
- p. Kužvart – zbytečná prodleva, po dohodě může být post místopředsedy kdykoliv obměněn
- p. Kužvart - navrhl přítomnou zástupkyni GKKT p. Jančárovou nebo zástupce SOSL, který bude tímto
svazkem nominován do komise později
- p. Frank – odmítl kandidaturu SOSL, jako důvod uvedl, že jeho nominace je pouze na dnešní jednání a
nebude předávat svému nástupci členství ve VK s jakoukoliv funkcí
- p. Kužvart – opakoval návrh na obsazení postu ze strany GKKT
- p. Jančarová – upozornila na svou značnou pracovní časovou vytíženost v období konec jara až
polovina podzimu, kdy tato skutečnost jí značně omezuje v jiných činnostech
- proběhla další diskuze
- p. Jančarová – vyslovila souhlas s nominací na funkci místopředsedy
- dotazy?? Připomínky?? Návrhy??
- nebyly
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Návrh:

3) Výběrová komise MAS KŽV volí svým místopředsedou zástupce Golf Klub
Klášter Teplá.
Hlasování: pro 3 – proti 0 – zdržel se 0
- usnesení č. 3 z jednání VK dne 10.1.2019 bylo přijato.
===================================================

5. Projednání změny parametrů výběrových kritérií.
- návrh podal a podrobně s ním seznámil přítomné p. Kužvart, kdy byly představeny všechny návrhy
změn a to porovnáním původních kritérií (platné v roce 2018) + stávajících (platné v roce 2019)
+ navržené (pro další období)
- podstatou a zdrojem informací k diskuzi byl původní návrh p. Kužvarta (ze dne 1.1.2019),
doplněný komentářem p. Franka + kanceláří MAS (ze dne 8.1.2019) + reakcí
předkladatele, kterou přednesl na místě – vše příloha č. 4 tohoto zápisu
- proběhla k tomuto delší diskuze
- mimo jiné došlo ke shodě, že z důvodu hladkého vyhlášení a možného čerpání fiche č. 1 (Rozvoj
zemědělských podniků) již nebudou činěny kroky ke změně platných kritérií pro rok 2019, neboť
bylo Výborem partnerství (dne 9.1.2019) odsouhlaseno vydání výzvy (dne 11.1.2019) – příloha
č. 5 zápisu, kterou odsouhlasil nadřízený orgán (SZIF) dne 27.12.2018 – příloha č. 6 zápisu
- předložené návrhy ke změnám kritérií tedy byly diskutovány jako variantní možnosti pro další období
- p. Frank – v průběhu diskuze upozornil přítomné, že si odůvodnění navržených změn vyslechne, ale
při hlasování o schválení změn parametrů se zdrží, neboť jeho nominace je pouze na toto jednání
a má za vhodné, aby s těmito navrženými změnami byl určitě seznámen nově zvolený zástupce
SOSL a ten následně vyslovil hlasováním svůj názor
- pokračovala diskuze a představování návrhů změn
- p. Jančarová – určitě chce doplněné podklady zaslat znovu, aby se mohla v tomto lépe orientovat
- po ukončení výkladu p. Kužvart - dotazy?? Připomínky??
- nebyly
Návrh:

Výběrová komise MAS KŽV schvaluje změnu parametrů výběrových
kritérií u Fiche č. 1 – Rozvoj zemědělských podniků v Programu
rozvoje venkova dle zápisu a příloh.
Hlasování: pro 2 – proti 0 – zdržel se 1 (Frank)
- Navržené usnesení nebylo přijato.
- po další diskuzi
Návrh:

4) Výběrová komise MAS KŽV schvaluje pokračování prací na návrhu změn
parametrů výběrových kritérií u Fiche č. 1 – Rozvoj zemědělských
podniků v Programu rozvoje venkova.
Hlasování: pro 3 – proti 0 – zdržel se 0
- usnesení č. 4 z jednání VK dne 10.1.2019 bylo přijato.
===================================================
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6. Diskuze, závěr
- jak bylo schváleno v úvodu jednání, bylo o každém bodu diskutováno zvlášť
- přítomní se shodli na skutečnosti, že veškerá korespondence bude probíhat operativně mailem a
všichni budou vzájemně reagovat
- nějaký návrh nebo námět do tohoto bodu??
- nebyly
- k tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení
===================================================
- další plánované jednání VK: termín nebyl určen
Jednání bylo ukončeno v 15.47 hod.
Na závěr poděkoval předseda VK všem za účast.

- Přílohy zápisu:
1) Nominace SOSL
2) Prezenční listina
3) Jednací řád
4) Návrhy změn
5) Výzva MAS č. 3
6) SZIF - souhlas
Zápis byl vyhotoven dne: 11.1.2019

Zapisovatel:

Ing. Martin Frank

…..……..………………………...

Ověřovatel:

Ivana Jančarová

…..……..………………………...

Předseda VK: Ing. Petr Kužvart

5

…..……..………………………...

