Zápis
Valné shromáždění členů MAS Kraj živých vod, z.s.
Toužim, 3.8. 2015
Přítomní dle prezenční listiny
Program:
1/ Zahájení, volba ověřovatele, schválení programu
2/ informace o průběhu Standardizace a zpracování ISÚ Kraj živých vod
3/ schválení úpravy Stanov MAS KŽV
4/ revize členské základny
5/ úprava ve složení Výboru partnerství
6/ diskuze a závěr

1. Valné shromáždění členů zahájil v 17.00 hodin úvodním slovem předseda MAS Kraj
živých vod, z.s. Jan Orosz. Přivítal všechny přítomné a konstatoval, že zasedání svolal
v souladu se stanovami spolku, že je přítomno 19 členů spolku a shromáždění je tedy
usnášeníschopné. V souladu se stanovami MAS Kraj živých vod, z.s. předal slovo
manažerce MAS Kamile Prchalové, aby vedla jednání. Tento postup byl odůvodněn
faktem, že tématem valné hromady jsou technické záležitosti spojené s úpravou
stanov a vyřízení připomínek ze strany SZIF ke standardizaci MAS.
Valné shromáždění členů zvolilo jako zapisovatele Kateřinu Kolářovou a ověřovatelem
zápisu byla zvolena Marie Šašková.

Usnesení č. 1/8/2015
Valné shromáždění členů schvaluje jako zapisovatele zápisu z jednání Kateřinu Kolářovou
a Marii Šaškovou jako ověřovatele zápisu.
Hlasování: Pro: 18 Proti: 0 Zdržel se: 1
Usnesení č. 2/8/2015
Valné shromáždění členů schvaluje návrh programu jednání valné hromady ve znění,
v jakém byl předložen.
Hlasování: Pro: 19 Proti: 0 Zdržel se: 0
2. Informace o standardizaci MAS přednesla přítomným členům manažerka MAS Kraj
živých vod, z.s. Kamila Prchalová:
 Dne 23.3. 2015 v 15.15 hod. bylo podána žádost o standardizaci MAS Kraj živých
vod na Ministerstvu zemědělství ČR, respektive centrálnímu pracovišti SZIF.
 Dne 16.7. 2015 byla doručena Žádost o doplnění zaregistrované žádosti ze SZIF.



Jednou z připomínek jsou změny ve stanovách MAS, které byly členům rozeslány
v upraveném znění. To bylo konzultováno s pracovníky CP SZIF v Praze a současný
stav odpovídá jejich požadavkům.
 Připomínky musí být vypořádány do 30.9.2015, včetně úpravy stanov
3. Valné shromáždění členů projednalo detailně požadované připomínky a rozhodlo se
schválit upravené stanovy a pověřit předsedu dalším jednáním v souvislosti se zapsáním
změn u Krajského soudu v Plzni.
Usnesení č. 3/8/2015
Valné shromáždění členů schvaluje změnu stanov MAS Kraj živých vod, z.s. dle
předloženého návrhu.
Hlasování: Pro: 19 Proti: 0 Zdržel se: 0

4. Následujícím bodem jednání valného shromáždění byla revize členské základny.
Dne 8. Dubna 2015 zemřel člen MAS Kraj živých vod, z.s. Ladislav Hlava
Valné shromáždění bere na vědomí, že zaniklo členství pana Ladislava Hlavy.
Aktuálně má tedy MAS kraj živých vod, z.s. 33 členů.

5. Dalším a velmi důležitým bodem jednání valného shromáždění byly změny ve složení
Výboru partnerství. Ing. Jiří Šindelář odstoupil jako podnikající subjekt z Výboru
partnerství. Důvodem jeho odstoupení je současné členství v ZO ČSOP Berkut, kde je
statutárním zástupcem a tedy automaticky je členem Výboru partnerství za tuto
organizaci.
Valné shromáždění členů bere na vědomí odstoupení Ing. Jiří Šindeláře, jako fyzické
osoby podnikající z Výboru partnerství.
Po další diskuzi byl zvolen na uvolněné místo ve Výboru partnerství Ing. Václav Kotlaba
z Krsů.

Usnesení č. 4/8/2015
Valné shromáždění členů schvaluje Ing.Václava Kotlabu jako člena Výboru partnerství.
Hlasování: Pro: 19 Proti: 0 Zdržel se: 0

6. V bodě různé podala informace o průběhu zpracování strategie MAS Kraj živých vod, z.s.
Kamila Prchalová. Informovala přítomné o aktuálním stavu zpracování tohoto dokumentu
s tím, že podrobnosti probere individuálně s jednotlivými zájemci.
Kromě toho ještě informovala přítomné o tom, že všechny projekty, které se realizovaly
v roce 2014 jsou již dokončené a jsou podané žádosti o proplacení a proběhly fyzické

kontroly ze strany ŘO. Jediným projektem, u kterého není dokončena administrativní
kontrola je projekt spolupráce Regionální centra setkávání u Haranta a Kašpara.

Jednání valného shromáždění členů ukončil předseda Jan Orosz v 19.30.

Zapsala:
Kateřina Kolářová
Ověřil:
Jan Orosz, předseda MAS Kraj živých vod, z.s.
Marie Šašková, předsedkyně Svazku obcí Slavkovský les pro obnovu venkova

