ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
VALNÉHO SHROMÁŽDĚNÍ ČLENŮ
MAS Kraj živých vod, z.s.
12. prosince 2019
Městská knihovna v Teplé, čtvrtek 12. prosince 2019 v 17.01 hodin
Přítomni dle prezenční listiny.
Veškeré dostupné materiály byly členům odeslány společně s pozvánkou na toto jednání dne
18.11.2019. Připomínky, návrhy na změny a doporučení bylo možné doručit do 9.12.2019.

Program
Valné shromáždění členů (VSČ) Místní akční skupiny Kraj živých vod (MAS KŽV), z.s. schvaluje
program svého jednání v předloženém znění.
PRO: 20
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
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Zahájení, volba ověřovatele, schválení programu
a) VSČ schvaluje jako zapisovatele: p. Martina Turková,
PRO: 20
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
b) VSČ schvaluje jako ověřovatele: p. Jiří Šindelář, p. Olga Haláková,
PRO: 20
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
c) VSČ schvaluje návrhovou komisi ve složení: p. Martin Frank
PRO: 20
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
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Informace o činnosti MAS KŽV v roce 2019
Manažerka MAS KŽV informovala členy o realizovaných projektech v roce 2019 a jejich finančním
plnění. Příměstské tábory na území MAS (OPZ 1 313 175 Kč), Prameny – ŽP KK (59 275 Kč),
Cyklostezka Teplá IV.E – ORR KK (235 000 Kč), Vítání jara s Druhou trávou – K KK (27 000 Kč),
Prameny v Kraji živých vod – CR KK (102 131 Kč), Činnost MAS KK – ORR KK (308 770 Kč), Činnost
MAS PK + grantový program MAS - PK (70 000 Kč), Režie a animace 4.2 -IROP (1 728 901 Kč).
Projekty realizované pro jiné subjekty: Cyklistický mobiliář na území SOSL – Svazek obcí Slavkovský
les (206 000 Kč), 11. Národní konference Venkov – Spolek pro obnovu venkova ČR (690 716 Kč).
VSČ bere na vědomí informace o činnosti MAS KŽV, z.s. od posledního jednání Valného
shromáždění členů a o realizacích jednotlivých projektů.
PRO: 20
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
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Zpráva Kontrolní komise

Předseda Kontrolní komise (KK) p. Miroslav Egert seznámil přítomné se zprávou komise za rok
2018 a činností komise v roce 2019.

Kontrolní komise KK konstatuje, že účetní závěrka za rok 2018 zobrazuje odpovídajícím způsobem
stav účetnictví spolku MAS KŽV, z.s. a výroční zpráva za rok 2018 obsahuje veškeré náležitosti.
KK konstatuje, že se seznámila se zprávou nezávislého auditora o auditu účetní závěrky za rok
2018, kde bylo konstatováno, že MAS KŽV, z.s. hospodařila bez závad.
KK konstatuje, že se seznámila se zprávou nezávislého auditora o ověření projektu „Přípravné,
podpůrné, provozní a animační činnosti MAS“ financovaného z IROP, kde bylo konstatováno, že
realizace a využití poskytnutých prostředků je bez závad.
VSČ schvaluje Zprávu Kontrolní komise MAS KŽV, z.s.
PRO: 20
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Odchod - čas : 17:16 Město Bochov – p. Miroslav Egert
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Informace o stavu realizace SCLLD Kraj živých vod a výzvách pro rok 2020
Schválení výběrových kritérií PRV, Zrušení fichí č. 3, 4, 6, 7; Vytvoření Fiche 9
Manažerka SCLLD informovala o průběhu realizace SCLLD, výzvách vyhlášených v tomto roce I
připravovaných výzvách pro první čtvrtletí roku 2020. Členové byli informováni o jednotlivých
Žádostech o změnu SCLLD, které byly v roce 2019 provedeny a schváleny buď VSČ, nebo Výborem
partnerství (VP), který k tomuto získal mandát na minulém jednání VSČ.
1. změna – byla schválena VSČ 6.12.2018, řídící orgán změnu schválil 5.6.2019, jednalo se o změnu
finančního plánu OPZ; přesun financí OPZ a byly zapracovány připomínky z akceptačního
dopisu.
2. změna – byla schválena VP 9.1. 2019, řídící orgán změnu schválil 4.7.2019, jednalo se o změnu
finančního plánu IROP; změny ve složení orgánů MAS; následovalo dokončení a schválení MIDTERM EVALUACE, kterou schválila Kontrolní komise dne 28.6.2019 a řídícím orgánem byla
schválena 30.10.2019. Po tomto kroku mohla následovat
3. změna SCLLD, která se týká změna finančního plánu PRV, úpravy Programového rámce PRV a
změny ve složení orgánů MAS. Tato žádost je v tuto chvíli ve fázi konzultací a bude připravena k
podání pravděpodobně v lednu 2020.
Členové VSČ byli informováni o čerpání jednotlivých programových rámců.
IROP:
Školy – realizovány projekty v hodnotě 9,3mil.// zůstatek 3mil. je alokován pro výzvu v únoru 2020
Komunitní centra – realizovány projekty v hodnotě 3,5mil.// zůstatek 1,5mil. je alokován pro výzvu
v únoru 2020
OPZ:
Zaměstnanost – prozatím nebyl úspěšně realizován žádný projekt // zůstatek 3,5mil. je aktuálně
vyhlášen v 7. Výzvě OPZ MAS KŽV
Sociální služby – bylo zazávazkováno 1,5mil.// zůstatek 1,8mil. je aktuálně vyhlášen v 8. Výzvě OPZ
MAS KŽV
Prorodinná opatření – byla vyčerpána celá alokace ve výši 2,8mil.
PRV:
Zemědělské podniky - bylo vyčerpáno a zazávazkováno 5,5mil.//po změně č. 3 bude přesunuto
4,52mil. do 4. Výzvy PRV, předpokládaný termín vyhlášení je únor 2020.
Zemědělské produkty - bylo vyčerpáno a zazávazkováno 0,5mil., s dalším vyhlášením tohoto
opatření se již nepočítá.
Lesnická infrastruktura – ve dvou výzvách nebyl předložen žádný projekt a fiche je navržena ke
zrušení s přesunem finančních prostředků do nové fiche č. 9 – Obnova venkova
Zemědělská infrastruktura - ve dvou výzvách nebyl předložen žádný projekt a fiche je navržena ke
zrušení s přesunem finančních prostředků do nové fiche č. 9 – Obnova venkova
Řemeslníci - bylo vyčerpáno a zazávazkováno 4,3mil.// po změně č. 3 bude přesunuto 2,2 mil. do 4.

Výzvy PRV, předpokládaný termín vyhlášení je únor 2020.
Lesy pro CR 0 - ve dvou výzvách nebyl předložen žádný projekt a fiche je navržena ke zrušení s
přesunem finančních prostředků do fiche č. 1 Zemědělské podniky a nové fiche č. 9 – Obnova
venkova
Vzdělávání – ve dvou výzvách nebyl předložen žádný projekt a fiche je navržena ke zrušení s
přesunem finančních prostředků do nové fiche č. 9 – Obnova venkova, kde budou realizovány
oblasti: Veřejná prostranství, Obchody pro obce, Vybrané kulturní památky a Kulturní a spolková
zařízení včetně knihoven.
Do 9.12. měli všichni členové MAS KŽV připomínkovat a případně doplnit preferenční kritéria pro
nově vzniklou fichi č. 9 – Obnova venkova. Poslední připomínky byly doručeny 11.12. a představeny
VSČ s tím, že vzhledem k termínu nebyly zapracovány do prezentace.
a) VSČ bere na vědomí současný stav implementace SCLLD na území MAS KŽV, z.s.,
PRO: 19
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
b) VSČ zamítá projednání “Návrhu na úpravu preferenčních kritérií pro 4. výzvu u Programu
rozvoje venkova” ze dne 11.12.2019 podanému ze strany p. Petra Kužvarta,
PRO: 18
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 1 (Sokol Teplá)
c) VSČ schvaluje výběrová kritéria pro 4. výzvu PRV – Fichi č. 9,
PRO: 19
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
d) VSČ schvaluje vytvoření fiche 9 Obnova venkova s podporovanými oblastmi: Veřejná
prostranství, Obchody pro obce, Vybrané kulturní památky a Kulturní a spolková zařízení včetně
knihoven
PRO: 19
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
e) VSČ pověřuje Výbor partnerství projednáním a schválením Žádostí o změny SCLLD v roce 2020.
PRO: 19
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Příchod - čas : 17:32 ZO ČSOP Berkut – p. Vlastimil Šindelář ml.
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Informace o přípravách na období 2021 – 2027

Členové VSČ byli informováni o přípravách nového programovacího období 2021-2027 a zapojením
MAS KŽV, z.s. do jednotlivých operačních programů. Manažerka představila informace o zapojení
komunitně vedeného místního rozvoje do jednotlivých programů. Dále informovala o rozšíření Fokusní
skupiny MAS KŽV, z.s., která se po úspěšné přípravě a práci na mid-term evaluační zprávě bude podílet
na přípravách MAS KŽV, z.s., na nové programovací období. Členové byli vyzváni k účasti ne jednáních
této skupiny, která nemá oficiální statut, nicméně sestává ze zkušených a dlouholetých partnerů MAS
KŽV, z.s..
VSČ bere na vědomí přípravu programovacího období 21+ a pověřuje Výbor partnerství, Fokusní
skupinu a kancelář MAS KŽV, z.s., přípravou veškerých potřebných dokumentů pro realizaci
Komunitně vedeného místního rozvoje v období 2021 – 2027.
PRO: 20
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
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Schválení rozpočtu na rok 2020

Členové VSČ byli seznámeni s rozpočtem pro rok 2020, který je plánován jako vyrovnaný ve výši
3 118 049 Kč.

VSČ schvaluje rozpočet MAS KŽV, z.s. na rok 2020 v předloženém znění.
PRO: 20
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
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Schválení Výroční zprávy spolku za rok 2018
Členové byli předem seznámeni se zněním Výroční zprávy spolku MAS KŽV, z.s. za rok 2018.
VSČ schvaluje Výroční zprávu spolku MAS KŽV, z.s., za rok 2018 v předloženém znění.
PRO: 20
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
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Volba členů Výběrové komise
Nominace na členy Výběrové komise MAS KŽV byly doručeny na mail: krajzivychvod@seznam.cz
v průběhu 28.11. – 4.12.2019. Všichni nominovaní se svou kandidaturou souhlasí.
VSČ volí za členy Výběrové komise MAS KŽV, z.s., pro období od 12.12.2019 do 12.12.2020:
Úněšovský statek – zástupce; p. Pavel Špak – fyzická osoba, Pod střechou, z.s. – zástupce, Svazek
obcí Slavkovský les – zástupce, Obec Kolová – zástupce.
PRO: 20
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

Jednání bylo ukončeno předsedou MAS KŽV, z.s. Janem Oroszem v 18:05 hodin.
V Teplé dne 12.12.2019

Zapisovatel:

Martina Turková

…………………………………………………..

Ověřovatelé:

Jiří Šindelář

…………………………………………………..

Olga Haláková

…………………………………………………..

Jan Orosz

…………………………………………………..

Předseda:

