MAS Rozkvět, z.s.
Školní 124,
38402 Lhenice

IČO: 26658691

Zápis z jednání členské schůze MAS Rozkvět, z.s.
Termín a místo konání: 7.6.2016 od 16.00 hod v zasedací místnosti Centra pro neziskový
sektor ve Lhenicích
Přítomní: dle prezenční listiny (usnášeníschopnost ANO)
Program členské schůze:
1) Zahájení.
2) Zpráva o činnosti MAS v roce 2015.
3) Informace o členské základně, ukončení členství, doplňovací volby
4) Schválení účetní závěrky za rok 2015 a dalších dokumentů výroční zprávy 2015
5) Schválení rozpočtu MAS na rok 2016.
6) Informace o stavu Strategie MAS pro období 2014+
7) Volba výběrové komise
8) Informace o projektu MAP (místní akční plán)
9) Další projekty a udržitelnost projektů MAS v roce 2016 (a výhled pro rok 2017)
10) Hodnotící zpráva MA21 za rok 2015, Plán zlepšování MA21 MAS pro rok 2016 a
informace o jeho průběžném plnění
11) Různé.
12) Závěr.
Program členské schůze:
1) Zahájení.
Předseda spolku přivítal přítomné.
Vedoucí kanceláře MAS jako skrutátorka informovala, že jednání je v souladu se
stanovami usnášeníschopné, přítomna je nadpoloviční většina členů.
Předseda spolku navrhl úpravu programu, aby byl vypuštěn bod 3 a doplňkové volby
orgánů z důvodu plnění stavu dle standardizace; v období od předchozího jednání
ukončili členství 2 členové (dle stanov: „ Každý člen může kdykoliv a bez udání
důvodu vystoupit ze spolku. Vystoupení je třeba učinit písemně a doručit správní radě.
Členství je ukončeno dnem, kdy je vystoupení doručeno správní radě.“).
Hlasování o upraveném návrhu programu: jednomyslně schváleno.
Zápis vede pí. Krejčíčková a pí. Vopálková.
Kontrola a ověření zápisu: pí. Pekárková, p. Bárta.
2) Zpráva o činnosti MAS v roce 2015.
Předseda prezentoval Zprávu o činnosti spolku za rok 2015, v souladu s předem
rozeslanými podklady (Zpráva auditora). Informace o ukončených projektech – Evaluace
SPL (PRV - projekt spolupráce MAS), Rozvoj partnerství a trhu práce (OP LZZ); byla
dokončena příprava SCLLD, žádost o schválení SCLLD byla podána v návaznosti na
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schválení členskou schůzí v 01/2016; proběhla realizace 4 projektů podpořených z grantů
Jihočeského kraje; proběhla opakovaná prezentace MAS v ČR i zahraničí; byly
dopracovány analýzy pro nově přijaté území Vyšší Brod pro strategii i další aktivity; bylo
ukončeno členství v NS MAS a tím automaticky KS MAS, zde máme status hosta. Jako
člen NSZM jsme v loňském roce splnili podmínky (kritéria) pro hodnocení kat. C a plníme
indikátory pro další žádosti do projektů.
Aktuálně realizujeme projekt MAP ORP České Budějovice, který byl připraven v loňském
roce; jsme ve 2. fázi schvalování SCLLD a máme podánu žádost na financování
provozních výdajů MAS při administraci a animaci SCLLD. Máme schváleny 3 granty JčK,
rozpracován je kooperační projekt s Rakouskem obdobný projektu Linecká stezka. Dále
budeme letos pořádat Dny Petra Chelčického, podpořeno grantem JčK. Nadále MAS
provozuje všechny 3 www vyrobené z projektů, jsou využívány pro další projekty
(informace navazují v bodu jednání 8).
Usnesení členské schůze: bere na vědomí.
3) Schválení účetní závěrky za rok 2015 a dalších dokumentů výroční zprávy 2015
Hospodaření roku 2015 bylo plánováno se ztrátou krytou z rezervního fondu ve výši cca
361 tisíc Kč, hospodářský výsledek je kladný ve výši 10.011,21 Kč. Na konci roku 2015
jsme evidovali pohledávky, vše z členských příspěvků. Předseda podrobně prezentoval
výdaje roku 2015 na formátu schváleného rozpočtu pro rok 2015, výsledek hospodaření je
tedy významně lepší, než bylo plánováno, také díky zapojení se do dalších projektů.
Veškeré účetnictví je vedeno ve spolupráci s daňovou poradkyní, zisk je mimo daňovou
povinnost a je navrženo, aby byl zisk opět převeden do rezervního fondu spolku. Velmi
dobře je čitelné hospodaření z účetní závěrky. Dle názoru auditora „bez výhrad“.
Majetek k 31.12.2015 činí 7318 tis. Kč, většina byla pořízena z předchozích projektů.
Účetnictví dále 26.3.2016 překontrolovala dozorčí rada formou namátkové kontroly,
seznámila se s předloženými podklady a Zprávou auditora a konstatovala: Dozorčí rada
nemá žádné připomínky k činnosti MAS v účetním období roku 2015 a neshledala žádné
nesrovnalosti v předloženém účetnictví, řádné účetní závěrce a výroční zprávě. Dozorčí
rada potvrzuje účetní závěrku za rok 2015 a doporučuje členské schůzi tuto účetní
závěrku schválit.
Usnesení členské schůze: Účetní závěrka za rok 2015 schválena, jednomyslně.
Usnesení členské schůze: Hospodářský výsledek za rok 2015 schválen, jednomyslně.
Usnesení členské schůze: Hospodářský výsledek - zisk ve výši 10011,21 Kč bude
převeden ve prospěch účtu 911 – Rozvojový fond MAS, schváleno jednomyslně.
Usnesení členské schůze: Zpráva auditora schválena jednomyslně.

4) Schválení rozpočtu MAS na rok 2016.
Podklady rozpočtu pro rok 2016 předán členům e-mailem s předstihem. Podrobněji
materiál představil p. Leber. Rozpočet je postaven jako projektový, tedy ve vazbě na
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dotační zdroje a plánované vlastní aktivity. Rozpočet je plánován jako vyrovnaný v objemu
4.589 tis. Kč, plánováno je čerpání rezervního fondu ve výši 106 tis. Kč. Jihočeský kraj
poskytl MAS půjčku se splatností do 15.12.2016, předpokládáme úhradu z čerpání
provozní dotace na SCLLD popřípadě budeme řešit přijetím bankovního úvěru. Nad rámec
připraveného rozpočtu se aktivně zapojujeme do aktivit CSV, které částečně generují také
příjmy a zobrazí se celkově v obratu spolku.
Usnesení členské schůze: Rozpočet na rok 2016 schválen dle předloženého návrhu,
jednomyslně.
5) Informace o stavu Strategie MAS pro období 2014+
Informace o stavu schvalování SCLLD podala pí. Krejčíčková, strategie je ve věcném
hodnocení na ŘO jednotlivých OP. Opakovaně prezentován harmonogram SCLLD dle
finančního plánu na roky 2016-2021. Zodpovězeny dotazy členů.
Vysvětlení tabulky plánu financování SCLLD v jednotlivých letech. Načasování výzev,
délka výzev a schválení. Vysvětlení problémů, které mohou nastat, protože nemáme
pravidla na plánovaná opatření SCLLD. Vysvětlení vhodných projektů pro jednotlivá
opatření. Nová informace – tzv. podmíněná síť sociálních služeb, velmi důležité pro
žadatele a projekty v oblasti sociálních služeb (kraj je nezařadí do dlouhodobé sítě soc.
služeb a návazného financování, ale pouze do podpůrné sítě na dobu určitou –
podmíněnou projektem, na toto jim bude vystavováno potvrzení pro potřeby schválení
projektu).
Usnesení členské schůze: bere na vědomí.
6) Volba výběrové komise
Předseda informoval členy, že dle platných stanov je volební období výběrové komise (VK)
pouze jednoleté, z tohoto důvodu na základě pověření správní radou oslovila vedoucí
kanceláře MAS všechny stávající členy a náhradníky VK.
Původní složení komise:
Veřejná správa: Marie Kabátová, Stanislav Šindelář
Neziskový sektor: Iva Pudichová, (náhradníci: Daša Bastlová, Bohumil Záruba)
Podnikatelský sektor: Dana Chalupová, Jiří Iral ml.
Všichni stávající členové byli osloveni, zda chtějí dále v komisi pracovat, pí. Pudichová se
omluvila, že je časově zaneprázdněná a proto v komisi dále pokračovat nechce. Pan Jiří
Iral ml. přislíbil spolupracovat externě u stavebních projektů jako kontrolor rozpočtu.
Oslovili jsme tedy některé další členy spolku pro doplnění VK tak, aby byla dodržena parita
jednotlivých sektorů.
Návrh projednaný správní radou - nové složení výběrové komise:
Veřejná správa: Marie Kabátová – městys Lhenice, Stanislav Šindelář - obec Sedlec
(náhradník Milan Zálešák – město Vyšší Brod)
Neziskový sektor: František Hamberger – Římskokatolická farnost Lhenice (stavař),
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(náhradníci: Daša Bastlová - "Plástovický keramický spolek", Bohumil Záruba – Český
rybářský svaz Nová Pec, Martin Řezáč – „Destinační management Lipensko“)
Podnikatelský sektor: Dana Chalupová, Ing. Jaroslav Janota (náhradník Jiří Iral ml. - HIKI,
spol. s.r.o.,, stavař)
Všichni navržení s touto nominací souhlasí.
Usnesení členské schůze: Složení výběrové komise dle předloženého návrhu schváleno,
jednomyslně.
7) Informace o projektu MAP (místní akční plán)
Představení podstaty projektů MAP, MAS je realizátorem projektu pro ORP České
Budějovice, dále se angažujeme i v dalších ORP v regionu MAS; připomenutí sběru
projektů k zařazení do tzv. Strategického rámce do konce června.
Dále vysvětlení podstaty tzv. šablon – měkké projekty; projekt animace OP VVV – šablony,
MAS je konzultačním místem (animátor), to znamená, že budeme radit školám z našeho
území, jak se mají šablony připravit a realizovat. Zatím nemáme pravidla. Dne 21.6.2016
budeme pořádat seminář na toto téma v Plástovicích.
Usnesení členské schůze: bere na vědomí.
8)

Další projekty a udržitelnost projektů MAS v roce 2016 (a výhled pro rok 2017)

Probíhá příprava dvou projektů s partnery z Rakouska, jeden bude infrastrukturní a druhý
projekt, který bychom rádi zastřešili jako MAS anebo jako krajské sdružení MAS a udělali
společně z různorodých aktivit velký projekt, který by efektivně nahradil individuální malé
projekty.
Všechny projekty ve fázi udržitelnosti jsou dále rozvíjeny, např. mobilní výstavy Linecká
stezka, fotosoutěže, údržba pořízeného majetku a další. Probíhá trvale sběr námětů na
navazující akce.
Dotaz p. Houba: Nezisková organizace bude chtít udělat akci, dostanou peníze ze
SCLLD? – Odpověď Krejčíčková: Ne, SCLLD je zaměřena sice šířeji – včetně akcí, ale
financování přes OP je zaměřeno především na investice (IROP, PRV) nebo podporu
zaměstnanosti (OP Z) a školství (OP VVV). Přesto je třeba trvale sbírat podměty a pak
přes MAS hledat a najít možnosti financování např. formou projektů spolupráce PRV,
formou animace území MAS nebo grantů JčK. Také probíhá sběr podmětů
realizovatelných prostřednictvím CSV, kde jsme také členem.
Usnesení členské schůze: bere na vědomí.
9) Hodnotící zpráva MA21 za rok 2015, Plán zlepšování MA21 MAS pro rok 2016 a
informace o jeho průběžném plnění
V rámci jednání členské schůze MAS Rozkvět,z.s. jako nejvyššího orgánu Zdravé MAS
Rozkvět dne 7.6.2016 ve Lhenicích proběhla prezentace Plánu zlepšování procesu MA21
Zdravé MAS Rozkvět pro rok 2016 a následná diskuze k jednotlivým aktivitám a k
celkovému plánu činnosti MAS Rozkvět. Fórum složené ze členů spolku bylo pí.
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Krejčíčkovou informováno o dosavadní činnosti Zdravé MAS Rozkvět v roce 2016 a
výsledcích činnosti v roce 2015, kdy byla MAS splněna všechna povinná kritéria kategorie
C. Aktivity Zdravé MAS Rozkvět v roce 2016 budou směřovat k obhajobě hodnocení kat. C
plnění kritérií řízení kvality MA21, současně bude MAS iniciovat zapojení dalších subjektů
z regionu do systému řízení kvality MA21.
Plán zlepšování pro rok 2016 současně reaguje na aktualizaci podmínek – Pravidel MA21
z 02/2016.
Usnesení členské schůze: Členská schůze MAS Rozkvět,z.s. se seznámila s předloženým
Plánem zlepšování procesu MA21 pro rok 2016 a odsouhlasila jej jednomyslně.
Usnesení členské schůze: Členská schůze nadále pověřuje Správní radu MAS k výkonu
činnosti „oficiálního orgánu MAS pro MA21“, jako orgánu pro sledování postupu MA21
složeného ze zástupců veřejné správy, neziskového sektoru a komerčního sektoru,
schváleno jednomyslně.
Usnesení členské schůze: Členská schůze nadále pověřuje ing. Marii Kabátovou výkonem
funkce „politik pro MA21“, schváleno jednomyslně.
Usnesení členské schůze: Členská schůze nadále pověřuje ing. Martu Krejčíčkovou
výkonem funkce „koordinátor MA21“, schváleno jednomyslně.
10) Různé.
Pí. Kabátová: zástupci z partnerské školy v Bavorsku přijedou do ZŠ Lhenice dle plánu,
18.6.2016. MAS dořeší se školou financování setkání prostřednictvím dotace z Tandemu.
P. Zálešák informoval o jednáních s investory ohledně revitalizace areálu vzdušných lázní
Hrudkov.
Infocentrum v Lipně nad Vltavou je oficiální infocentrum olympijských her, k dispozici pro
dotazy je oficiální koordinátorka paní Čermáková.
Ohledně akcí „Rio“ na Lipensku je řada nejasností, budeme nadále sdílet informace.

11) Závěr.
Jednání členské schůze ukončeno v 17:50 hod., předseda poděkoval za účast.
Zapsala Ing. M. Krejčíčková
Za správní radu MAS předseda Ing. Petr Leber
Ověřili: Luboš Bárta – Obec Mičovice,

5

