Zápis z jednání členské schůze MAS Rozkvět, z.s.
Termín a místo jednání: 19.6.2018, od 16.00 hod; Biofarma Horní Chrášťany

Program členské schůze:
1) Zahájení.
2) Informace o členské základně - usnášeníschopnost.
3) Zpráva o činnosti MAS v roce 2017.
4) Schválení účetní závěrky za rok 2017.
5) Schválení rozpočtu MAS na rok 2018.
6) Volba orgánů MAS pro další období.
7) Informace o stavu realizace Strategie MAS pro období 2014+.
8) Informace o projektu MAPII (místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Č. Budějovice).
9) Další projekty a udržitelnost projektů MAS v roce 2018 (a výhled pro rok 2019).
10) Implementace GDPR do činnosti zapsaného spolku
11) Plán zlepšování MA21 MAS pro rok 2018.
12) Různé.
13) Závěr.

Zahájení jednání v 16:00 hodin, byla konstatována usnášeníschopnost členské schůze. Na základě
jednání a návrhu Správní rady MAS ze dne 19.6.2018 bude bod 6 jednání rozšířen o projednání
změny stanov spolku související s volbou orgánů.
Zápis z jednání:
Ad 1) Předseda spolku ing. Leber zahájil jednání členské schůze, program jednání beze změny
oproti pozvánce. Zápis jednání: ing. Krejčíčková, skrutátorka: pí. Vopálková (sčítání hlasů bude
prováděno celkově, popř. dle zájmových skupin), ověření zápisu: ing. Kabátová, ing.Houba.
Ad 2) V souladu s pozvánkou a stanovami spolku je zahájeno jednání řádné členské schůze.
Počet přítomných členů vč. členů zastupovaných na základě plné moci je 30 osob z celkového
počtu 53 členů.
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Ad 3) Zpráva o činnosti MAS v roce 2017 je součástí Zprávy o ověření účetní závěrky nezávislým
auditorem, tento podklad obdrželi členové elektronicky před jednáním členské schůze. Prezentaci
provedl ing. Leber, současně uvedl řadu informací k činnosti MAS v roce 2018 vzhledem
k provázanosti aktivit meziročně.
Klíčovým cílem činnosti MAS v roce 2017 byla efektivní implementace SCLLD po jejím schválení, a
úspěšné dokončení realizace projektu MAP ORP ČB.

V rámci SCLLD jsou implementovány 3 Programové rámce – PRV, OPZ a IROP, celková alokace
je téměř 90 mil. Kč. V Programovém rámci PRV byla vyhlášena 1 výzva, v roce 2017 byla
zrealizována 1. výzva, další 2. výzva byla dokončena v 1.Q.2018 a aktuálně probíhá 3. výzva,
příjem žádostí je do 16.7.2018. Ing. Leber prezentoval obsah jednotlivých opatření, členská schůze
byla upozorněna na nutnost čerpat minimálně 50% celkové alokace PRV do konce tohoto roku, což
představuje nutnost v rámci příjmu obdržet dostatek žádostí v aktuální výzvě, k dispozici je 20 M
Kč.
Vedoucí pracovnice SCLLD dále informovala, že v PRV je plánována změna pravidel
s předpokládaným vznikem nových opatření pro obce a spolky, o aktualitách bude členská
základna trvale informována.
V Programovém rámci OPZ proběhlo již několik výzev v několika opatřeních, implementace se daří
v opatřeních Sociální služby a Prorodinná opatření, opakovaně bude vyhlášena výzva
Zaměstnanost. Informaci podala pracovnice kanceláře MAS pro implementaci OPZ ing. Janáčová.
V Programovém rámci IROP probíhají postupně výzvy ve všech opatřeních MAS, vyskytly se
komplikace technického charakteru (nefunkční systém) i v hodnocení (ukončení administrace
některých projektů hodnotiteli ŘO). Největší problém v roce 2018 představuje opakovaná změna
metodik ŘO a nutnost opakovaně přepracovávat dokumentaci Interních postupů, což způsobilo
zastavení vyhlašování výzev MAS. Situaci řeší vedoucí pracovnice SCLLD pí. Hůrská.
Součástí implementace SCLLD je také realizace animace škol v rámci OPVVV tzv. šablony 1, kde
se podařilo načerpat cca 10 M Kč, a probíhá příprava na šablony 2, které budou navazovat plynule
na předchozí projekty, plánované možnosti čerpání jsou více než 20 milionů korun. Informaci
podala pracovnice kanceláře MAS pro animaci pí. Vopálková.
Hlavním projektem realizovaným individuálně MAS Rozkvět, z.s. v roce 2017 byl projekt „MAP ORP
Č.Budějovice“, šlo o dvouletý projekt 2016-2017. Systémově bude navazovat od 06/2018 projekt
MAP II ORPČB. Informaci podala hlavní manažerka projektu ing. Krejčíčková.
Dále probíhalo zajištění podmínek udržitelnosti řady projektů MAS z předchozích let, především
projektu CZ-AT „Linecká stezka“ (Interreg) který je ve 4 roce udržitelnosti, jedná se především o
poskytování instalací putovní výstavy a pořádání osvětových akcí. Závazky, které jsme v rámci
těchto projektů přijali, jsou plněny.
Byla ukončena udržitelnost některých starších projektů spolupráce a výstupy z projektů byly
předány spolupracujícím obcím.
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Nově byl v roce 2017 z grantu JčK financován nový web Památníku Petra Chelčického.
Snažíme se o přípravu projektu spolupráce s rakouskými partnery, v dohlednu je realizace menšího
projektu Interreg (žadatelem je LAG Donau-Böhmerwald, téma příhraniční pěší turistiky), náš podíl
bude v případě schválení žádosti o dotaci cca 1500 EURo. Dále v jednání projekt spolupráce obcí
na cyklostezku od Dunaje k Vltavě do Českého Krumlova, v jednání v místními partnery a AT.
V rámci KS NS MAS Jč spolupracujeme na realizaci projektu KLIMAGRÜN (Interreg ATCZ) formou
realizace seminářů a přípravy výsadeb.

MAS zajišťovala provoz celkem 6 webových portálů – především www.masrozkvet.cz (letos
proběhla jejich aktualizace, především zpřehlednění obsahu), www.lineckastezka.cz /
www.linzersteig.at , www.portalprace-jiznicechy.cz , www.mapvzdelavani.cz (platforma pro záměr
MAPů, prostřednictvím tohoto portálu je propojena činnost 12 projektů „MAP“ v různých ORP
v Jižních Čechách). Nově www.petrchelcicky.eu.
V roce 2017 probíhala propagace regionu prostřednictvím animace území SCLLD a také projektů
CSV, dále propagace místní produkce, realizace MA21, MAS byla oceněna za součinnost při
přípravě metodiky auditů udržitelného rozvoje.
Výhled činnosti pro rok 2018 prezentován na bázi projektů a implementace SCLLD, byla zahájena
realizace projektu MAP II ORP ČB, v přípravě projekty spolupráce s AT. Postupně je zvyšován
počet zaměstnanců kanceláře MAS – představena pracovnice SCLLD pí. Fakenbergová, i v rámci
dalších projektů, především odborníků v MAP.
Usnesení 20180619/01: Členská schůze schvaluje Zprávu o činnosti MAS v roce 2017.
Hlasování: PRO – 30 členů. Usnesení bylo přijato jednomyslně.
Ad 4) Ing. Leber podal Zprávu o hospodaření spolku v roce 2017, prezentoval zpracovanou Účetní
závěrku za rok 2017, hospodářský výsledek: plus 231 tis. Kč. Hospodaření spolku se řídilo
schváleným rozpočtem pro rok 2017, který byl založen především na základě projektů, v rozpočtu
byl původně plánován schodek cca 145 tis. Kč, skutečnost byla lepší také z důvodu získání
mimořádného daru od Jihočeského kraje ve výši 560 tis. Kč. Účetní závěrka byla ověřena
nezávislým auditem, bez výhrad. Daňové přiznání bude podáno po schválení členskou chůzí,
prostřednictvím daňového poradce do 30.6.2018.
Dne 6.6.2018 byl proveden přezkum účetní závěrky za rok 2017 dozorčí radou MAS Rozkvět, z.s.,
dozorčí rada provedla náhodnou kontrolu dokladů a konstatovala, že je účetní závěrka provedena
v souladu s právními předpisy a neshledala žádné nedostatky a doporučuje ji členské schůzi ke
schválení.
Co se týče cash-flow, mírně vázne proplácení po vyúčtování, včetně projektu MAP 1. (ukončen již
k 31.12.2017). Dluhová služba spolku je nulová. Stav cash-flow v závěru roku byl cca 380 tis. Kč,
aktuálně cca 450 tis. Kč a v červnu by měla být ještě proplacena další platba režijních výdajů, stav
CF je uspokojivý a není předpokládáno, že bychom si museli brát v letošním roce úvěr na
předfinancování činnosti.
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Usnesení 20180619/02: Členská schůze schvaluje účetní závěrku a hospodářský výsledek za rok
2017: zisk ve výši 231 360,88 Kč.
Hlasování: PRO – 30 členů. Usnesení bylo přijato jednomyslně.
Usnesení 20180619/03: Členská schůze rozhoduje o zaúčtování hospodářského výsledku ve
prospěch účtu 911 /fondy ve výši 231 360,88 Kč.
Hlasování: PRO – 30 členů. Usnesení bylo přijato jednomyslně.
Ad 5) Předseda spolku prezentoval zpracovaný Návrh rozpočtu MAS Rozkvět, z.s. na rok 2018,
včetně podrobného komentáře k jednotlivým položkám, rozpočet je sestaven provozně-projektově.

Upozornil na nutnost spolufinancovat režijní výdaje SCLLD ve výši 5% rozpočtu. Plán čerpání
rezervního fondu v roce 2018 je cca 140 tis. Kč, samozřejmě bude snaha hospodařit maximálně
efektivně. V rozpočtu je počítáno již s rozsáhlým projektem MAP II ORP ČB se zahájením od
06/2018, který bude financován zálohově, s výjimkou období před schválením žádosti. Režijní
výdaje SCLLD jsou postupně zvyšovány tak jak se zvyšuje objem prací a aktivit. Dále jsou
v rozpočtu spolku zaneseny dílčí projekty, realizace MA21, zajištění udržitelnosti projektů, odpisy
majetku, přeshraniční projekty, z vlastních zdrojů je financován projekt ovocnářství na ChelčickoLhenicku s cílem vydání publikace, provoz Památníku Petra Chelčického, pojištění majetku, a další.
Plánovaný dar od JčK pro rok 2018 činí 280 tis. Kč. Další zdroje jsou plánovány z vlastí činnosti.
Plánovaná ztráta pro rok 2018 je 140 tis. Kč.
Usnesení 20180619/04: Členská schůze schvaluje rozpočet pro rok 2018.
Hlasování: PRO – 30 členů. Usnesení bylo přijato jednomyslně.
Ad 6) Volba orgánů MAS pro další období.
Dne 6.6.2017 byla členskou schůzí zvolena výběrová komise, která má funkční období 1 rok,
proto musí být na jednání členské schůze zvolena znova výběrová komise (opakované zvolení je
možné). Všichni aktivní stávající členové byli osloveni, zda chtějí dále ve výběrové komisi pracovat.
Všichni navržení s touto nominací souhlasí. Návrh na složení výběrové komise:
Veřejná správa: Marie Kabátová – městys Lhenice, Stanislav Šindelář - obec Sedlec
Podnikatelský sektor: Dana Chalupová - SHR, Eva Neumanová -Eva Neumanová s.r.o.
Neziskový sektor: František Hamberger – Římskokatolická farnost Lhenice, (náhradník: Daša
Bastlová - "Plástovický keramický spolek")
Správní rada uvedenou nominaci projednala na svém jednání dne 19.6.2018 a doporučuje členské
schůzi předložený návrh přijmout.
Usnesení 20180619/05: Členská schůze schvaluje složení Výběrové komise ve složení: Veřejná
správa: Marie Kabátová – městys Lhenice, Stanislav Šindelář - obec Sedlec; Podnikatelský sektor:
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Dana Chalupová - SHR, Eva Neumanová -Eva Neumanová s.r.o.; Neziskový sektor: František
Hamberger – Římskokatolická farnost Lhenice, (náhradník: Daša Bastlová - "Plástovický keramický
spolek").
Hlasování: PRO – 30 členů. Usnesení bylo přijato jednomyslně.
Dále bylo pokračováno v jednání ohledně voleb členů dozorčí rady, které končí v tomto roce
mandát. Od zápisu do spolkového rejstříku pracuje dozorčí rada ve složení:
Ing. Jan Koudelka – Město Zliv – předseda
Ing.Jana Frídová – SHR
Jakub Koželuh – SK Nová Pec

Všichni aktivní stávající členové byli osloveni, zda chtějí dále v dozorčí radě pracovat. Všichni
navržení s touto nominací souhlasí. Návrh složení pro další období:
Veřejná správa: Ing. Jan Koudelka – Město Zliv – předseda
Podnikatelský sektor: Ing.Jana Frídová – SHR
Neziskový sektor: Jakub Koželuh – SK Nová Pec
Správní rada uvedenou nominaci projednala na svém jednání dne 19.6.2018 a doporučuje členské
schůzi předložený návrh přijmout.
Usnesení 20180619/06: Členská schůze schvaluje složení Dozorčí rady: Veřejná správa: ing. Jan
Koudelka – Město Zliv; Podnikatelský sektor: Ing.Jana Frídová – SHR; Neziskový sektor: Jakub
Koželuh – SK Nová Pec .
Hlasování: PRO – 30 členů. Usnesení bylo přijato jednomyslně.
Dále předložil předseda spolku ing. Leber na základě usnesení Správní rady návrh na změnu
stanov, jedná se o úpravu článku 11 odst. 1 stanov spolku, který definuje minimální počet
členů správní rady, návrh je předkládán s ohledem na potřebné zvýšení funkčnosti tohoto orgánu.
Usnesení 20180619/07: Členská schůze schvaluje navrženou změnu článku 11 odst. 1 stanov
spolku. Nové znění článku 11 odst. 1 stanov spolku zní: „ Správní rada je rozhodovacím orgánem
spolku. Je složena z minimálně pěti členů spolku, členové správní rady jsou voleni členskou schůzí
na funkční období tří let, opakovaná volba je možná.“
Hlasování: PRO – 30 členů. Usnesení bylo přijato jednomyslně.
Pokračovalo jednání členské schůze ve věci volby členů správní rady, které končí v tomto roce
mandát. V současnosti pracuje správní rada ve složení:
Veřejná správa: Jiří Iral – Chelčicko – Lhenický mikroregion SO, Jaroslav
Havel – SO Blata, Irena Pekárková - obec Černá v Pošumaví
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Podnikatelský sektor: Ing. Jaroslav Houba – Crossing s.r.o., ing. Milan Pešek – ZOD Blata, Ing.
Petr Leber – SHR
Neziskový sektor: Ing. Petr Novák – OS Mája Tvořivé Chelčice z.s., Lenka Hůlková – Jungbauerův
vlastivědný spolek, Milena Fudiová – aktivní občan.
Předseda spolku ing. Leber na základě usnesení Správní rady předložil volební návrh, novou
správní radu navrhuje zvolit sedmičlennou ve složení:
Veřejná správa: Jiří Iral – Chelčicko – Lhenický mikroregion SO, Jaroslav Havel – SO Blata, Irena
Pekárková - obec Černá v Pošumaví
Podnikatelský sektor: Ing. Jaroslav Houba – Crossing s.r.o., ing. Milan Pešek – ZOD Blata, Ing.
Petr Leber – SHR
Neziskový sektor: Miroslav Přibyl - Naučný spolek Černá v Pošumaví, o.s.
Všichni navržení s touto nominací souhlasí.
Správní rada uvedenou nominaci projednala na svém jednání dne 19.6.2018 a doporučuje členské
schůzi předložený návrh přijmout.
Usnesení 20180619/08: Členská schůze schvaluje složení Správní rady: Veřejná správa: Jiří Iral –
Chelčicko – Lhenický mikroregion SO, Jaroslav Havel – SO Blata, Irena Pekárková - obec Černá
v Pošumaví; Podnikatelský sektor: Ing. Jaroslav Houba – Crossing s.r.o., ing. Milan Pešek – ZOD
Blata, Ing. Petr Leber – SHR; Neziskový sektor: Miroslav Přibyl - Naučný spolek Černá
v Pošumaví, o.s.
Hlasování: PRO – 30 členů. Usnesení bylo přijato jednomyslně.
PŘERUŠENÍ JEDNÁNÍ – PROVEDENÍ VOLBY PŘEDSEDY SPOLKU
Členy správní rady byl opětovně na post předsedy spolku navržen ing. Petr Leber, který nominaci
přijal. Správní rada jednomyslně zvolila za předsedu Správní rady ing. Petra Lebera. Na pozici
místopředsedů jsou navrženi pan Jaroslav Havel a ing. Jaroslav Houba. Oba nominaci přijali.
Správní rada jednomyslně zvolila za místopředsedy Správní rady pana Jaroslava Havla a ing.
Jaroslava Houbu.
POKRAČUJE JEDNÁNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE
Ad 7) Informace o stavu SCLLD - Strategie MAS pro období 2014+ přednesla pracovnice
kanceláře MAS pro implementaci SCLLD ing. Janáčová, řada informací byla uvedena již
v předchozích bodech jednání. Opakovaně bylo upozorněno na výzvu PRV, která probíhá, nutno
rozdělit alespoň 50% alokace, abychom splnili finanční plán SCLLD v této oblasti. Byla provedena
rekapitulace výzev projektů IROP a OPZ; v programovém rámci OPZ byla alokována většina
peněz, opakovaně musíme vyhlásit výzvu na opatření Zaměstnanost, kde nebyl úspěšný žádný
projekt.
Dotazy k probíhající výzvě PRV – informace podala pí. Hůrská, otevřena jsou opět všechna
opatření, obce mohou jít jen do opatření pro lesní technologie.
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Ve schvalovacím procesu na MMR je výzva IROP-sociální služby, ale proces zde je dlouhodobě
zdržen změnami metodik na úrovni ŘO a nutností přepracovávat opakovaně dokumentaci tzv.
Interních předpisů.
Informace o animaci škol podala pí. Vopálková, aktuálně zpracovány projekty tzv. šablon 1 pro ZŠ a
MŠ v regionu MAS v rozpočtu více než 10 mil. Kč a v nové výzvě šablony 2 budou moci čerpat až
20 mil.Kč, jde v podstatě o účelově vázané nárokové dotace.
Usnesení 20180619/10: Členská schůze bere na vědomí informace o stavu implementace SCLLD.
Hlasování: PRO – 30 členů. Usnesení bylo přijato jednomyslně.
Ad 8) Informace o projektu MAPII ORP ČB (místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Č.
Budějovice) podala klíčová manažerka projektu ing. Krejčíčková, žádost bylo nutno podat
opakovaně, z důvodu neúměrného krácení rozpočtu výběrovou komisí o 20%. Realizace projektu
byla dle plánu zahájena 1.6.2018, proběhlo již první jednání Řídícího výboru, celodenní seminář

„Etiketa“ a akce pořádané JHK na výstavišti v ČB „Dobrodružství s technikou“, na který jsme
v projektu zajistili dopravu asi 300 žáků z venkovských škol, na akci jsme také měli svůj
prezentační stánek (projekt MAPII s ukázkou technicky – práce s „dílnou v kufru“).
Usnesení 20180619/11: Členská schůze bere na vědomí informace o stavu realizace projektu
MAP II ORP ČB.
Hlasování: PRO – 30 členů. Usnesení bylo přijato jednomyslně.
Ad 9) Další projekty a udržitelnost projektů MAS v roce 2018 – téma krátce prezentoval ing. Leber,
některé informace podány již v předchozí části členské schůze, jde především o projekt „Linecká
stezka“. Nadále je v jednání posilování komunikace s AT partnery a příprava společných projektů.
Postupně je shromažďován materiál na téma ovocnářství, řešení formou projektu bude dále
komunikováno. Projekty po udržitelnosti – majetek postupně předáván participujícím obcí (venkovní
tělocvičny, v loňském roce byly předány prostory Víceúčelového centra ve Lhenicích a Klubíčko v
Chelčicích), památník po dohodě s obcí Chelčice ponechám ve správě MAS.
Usnesení 20180619/12: Členská schůze bere na vědomí informace o projektech ve fázi
udržitelnosti a připravovaných projektech spolupráce.
Hlasování: PRO – 30 členů. Usnesení bylo přijato jednomyslně.
Ad 10) Implementace GDPR do činnosti zapsaného spolku – informaci podal ing. Leber, data o
členech jsou částečně neveřejné, zveřejněny pouze názvy členských subjektů, do www nově
zařazen modul GDPR a modul ověřené rozesílky mailů, opatření v souladu s GDPR jsou
dostatečná.

MAS Rozkvět, z.s.

IČ: 26658691

Školní 124, 38402 Lhenice

www.masrozkvet.cz

Usnesení 20180619/13: Členská schůze schvaluje směrnici spolku o implementaci GDPR.
Hlasování: PRO – 30 členů. Usnesení bylo přijato jednomyslně.
Ad 11) Plán zlepšování MA21 MAS pro rok 2018, vyhodnocení plnění plánu zlepšování MA21 za
rok 2017 a výstupy z veřejného fóra MA21 (03/2018, Češnovice) prezentovala s komentářem ing.
Krejčíčková jako koordinátorka MA21 Zdravé MAS Rozkvět. Z vybraných TOP10 témat MAS
Rozkvět je do rozpočtu zařazena priorita pořádání akcí.
Usnesení 20180619/14: Členská schůze schvaluje návrh Plánu zlepšování MA21 MAS pro rok
2018 a návrh zařazení financování vybraného tématu z veřejného fóra MA21 MAS do rozpočtu
MAS.
Hlasování: PRO – 30 členů. Usnesení bylo přijato jednomyslně.
Ad 12) Různé. Proběhla diskuze bez přijetí konkrétních usnesení.
Ad 13) Závěrem poděkoval předseda spolku za účast na jednání, které bylo ukončeno v 19 hodin.
Zápis jednání: ing. Krejčíčková, za správnost: ing. Leber
Ověření zápisu: ing. Kabátová, ing. Houba
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