Zápis
Zápis z Valného shromáždění členů MAS Kraj živých vod, z.s.
6. prosince 2017 v 17.00 hodin v Koncertním sále ZUŠ Labitzkého v Bečově nad Teplou
Přítomni: dle prezenční listiny

1/ Zahájení, volba ověřovatele
Jednání Valného shromáždění členů bylo zahájeno v 17.00 hodin předsedou MAS Kraj živých vod Janem Oroszem.
Předseda přivítal přítomné, poděkoval za jejich účast a požádal o úvodní slovo starostku hostitelského města
Bečov nad Teplou, paní Olgu Halákovou. Po úvodních proslovech byla provedena volba zapisovatele a
ověřovatelů zápisu z dnešního jednání.
VSČ schvaluje jako zapisovatele zápisu Martinu Turkovou.
PRO:
16
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
VSČ schvaluje jako ověřovatele zápisu Ivanu Jančarovou a Jiřího Schierla.
PRO:
16
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

2/ Schválení programu
Předseda Jan Orosz seznámil přítomné s programem jednání:
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Schválení programu
Informace o činnosti MAS KŽV v roce 2017
Informace o přípravě výzev SCLLD Kraj živých vod
Schválení výběrových kritérií PRV, IROP, OPZ
Změny v SCLLD
Projednání výše členských příspěvků
Schválení rozpočtu na rok 2018
Volba členů Výběrové komise
Diskuze a závěr

VSČ schvaluje program jednání Valného shromáždění členů
PRO:
16
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

3/ Informace o činnosti MAS KŽV v roce 2017
Manažerka MAS informovala o realizovaných projektech KŽV v roce 2017 (Den pro náš region, Den živých vod
v Nevřeni, Cyklistický mobiliář a zázemí v BBZ, Exkurze a vzdělávací programy pro školy v rámci EVVO, Obnova
minerálních pramenů a naučné stezky KŽV, Cyklistické značení nových tras na území Plzeňského kraje). Tyto
projekty byly realizovány za finančního přispění Karlovarského a Plzeňského kraje. Dále byli členové informováni
o personálním obsazení kanceláře MAS a průběhu projektu IROP 4.2 a o průběhu schvalování a přípravě výzev
SCLLD.
VSČ bere na vědomí informace o činnosti kanceláře MAS V roce 2017

4/ Informace o přípravě výzev SCLLD Kraj živých vod
Manažerka MAS informovala členy o stavu realizace SCLLD. Pro všechny tři administrované OP jsou zpracovány
hodnotící a preferenční kritéria pro všechny stupně kontroly a jsou připraveny texty výzev pro připravované kolo
prosinec 2017 – únor 2018.
VSČ bere na vědomí informace o stavu prací při vyhlášení prvních výzev všech tří OP.

5/ Schválení výběrových kritérií a výzev PRV, IROP, OPZ
Všechny dokumenty byly předloženy na místě v tištěné podobě. Po diskuzi byly potřebné dokumenty pro
vyhlášení prvních výzev MAS Kraj živých vod schváleny.
VSČ schvaluje Kritéria hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti a přílohy č. 2 Kritéria pro věcné
hodnocení pro následující výzvy:
1.výzva MAS Kraj živých vod-IROP-Občanská vybavenost a služby na venkově I.
2.výzva MAS Kraj živých vod-IROP-Investice do vzdělání a zázemí pro volnočasové aktivity I.
PRO:
16
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
VSČ schvaluje kritéria pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti, včetně kritérií pro věcné hodnocení
pro OPZ:
1.výzva MAS KŽV_OPZ_Pracovní příležitosti na venkově I.
2.výzva MAS KŽV_OPZ_Zapojení obyvatel do života v obcích I.
3.výzva MAS KŽV_OPZ_Pro rodinná opatření I.
PRO:
16
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
VSČ schvaluje preferenční kritéria fichí pro PRV
F1 Rozvoj zemědělských podniků
F2 Zpracování zemědělských produktů
F3 Lesnická infrastruktura
F4 Zemědělská infrastruktura
F5 Využití místních zdrojů, rozvoj drobného podnikání a cestovního ruchu
F6 Využití lesů pro cestovní ruch
F7 Vzdělávání, informace a výchova pro udržitelný rozvoj
PRO:
16
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

6/ Změny v SCLLD
Členové byli informováni o připravovaných změnách v následujícím období. Rozšíření fichí v PRV o opatření na
podporu obcí a neziskových organizací na venkově a o doplnění SCLLD o Programový rámec OP ŽP se třemi
oblastmi podpory.
VSČ schvaluje zapracování nových Programových rámců/ fichí do stávající SCLLD a pověřuje kancelář MAS
realizací.
PRO:
16
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
VSČ pověřuje Výbor partnerství kontrolou a schválením nového PR/fiche pro OP ŽP a PRV.
PRO:
16
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

7/ Projednání výše členských příspěvků
Předseda informoval členy o vstřícném kroku ze strany členů Svazku obcí Slavkovský les, kteří na svém jednání
schválili příspěvek pro MAS Kraj živých vod ve výši 7 Kč na jednoho obyvatele ze svého území. Po diskuzi byla
ponechána stávající výše členských příspěvků pro ostatní členy ve výši 500 Kč ročně. Bude jednáno s obcemi
Útvina a Kolová, které nejsou členy Svazku obcí Slavkovský les o možném příspěvku za své obyvatele. Tímto
jednáním byl pověřen předseda MAS.
VSČ bere na vědomí příspěvek Svazku obcí Slavkovský les ve výši 7 Kč na jednoho obyvatele ročně.
PRO:
16
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
VSČ schvaluje stávající výši členského příspěvku ve výši 500 Kč na jednoho člena ročně.
PRO:
16
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

8/ Schválení rozpočtu na rok 2018
Materiál byl k dispozici všem členům a po krátké diskuzi byl schválen vyrovnaný rozpočet na rok 2018.
VSČ schvaluje rozpočet na rok 2018 s celkovými výdaji ve výši 2 890 000 Kč a celkovými příjmy ve výši
2 890 000 Kč.
PRO:
16
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

9/ Volba členů Výběrové komise
Mandát stávající Výběrové komise bude ukončen 12.1.2018. Po diskuzi byli zvoleni noví členové Výběrové
komise:
Svazek obcí Slavkovský les
Úterský spolek BART
Úněšovský statek, a.s.
ARBO – zahradnictví – Miroslav Falkenauer, jednatel
Město Bochov
S mandátem platným do 6.12.2018
VSČ volí členy Výběrové komise: Svazek obcí Slavkovský les, Úterský spolek BART, Úněšovský statek, a.s.,
ARBO-zahradnictví, Město Bochov
PRO:
16
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

10/ Diskuze a závěr
V diskuzi byly podrobněji rozebírány informace o grantovém programu Dr. ŽIVODA. Dne 30.11. bylo ukončeno
jeho podzimní kolo. Členové MAS byli požádáni o větší aktivitu týkající se propagace a financování tohoto
programu.
K ostatním bodům programu bylo diskutováno průběžně.
Jednání ukončil v 19.20 předseda MAS KŽV Jan Orosz.

Zapsala: Martina Turková
V Teplé dne 6.12.2017

Ověřila: Ivana Jančarová

Ověřil: Jiří Schierl

