Zápis z valné hromady Místní akční skupiny Blanský les – Netolicko o.p.s.
konané na městském úřadě v Netolicích 21.3.2007
Účastníci: viz přiložená prezenční listina, celkový počet přítomných členů MAS: 13 z 22,
valná hromada byla usnášeníschopná.
Valnou hromadu zahájil předseda správní rady Oldřich Petrášek v 16:30
Program: - zaslaný předem, změny v programu žádné navrženy nebyly
Hlasování o navrženém programu:
pro: 13
proti: 0
zdržel se: 0
Zapisovatel: Viktor Hintnaus
Ověřovatel: Karel Kopf
Václav Filištein
Odsouhlasení zapisovatele a ověřovatelů:
pro: 13
proti: 0
zdržel se: 0
1. Volba členů správní rady
Z důvodu konce mandátu Pavla Rožbouda za Svazek obcí Blanský les – podhůří a Ing. Otty
Šandery byly navrženy tyto změny ve složení správní rady:
Do správní rady byl navržen Zdeňek Petr – nový předseda svazku obcí Blanský les – podhůří
a znovunavržen Ing. Otta Šandera.
Oba kandidáti s návrhem souhlasí, žádný jiný kandidát navržen nebyl
Usnesení VH č. 1/2007:
Valná hromada volí dva členy správní rady: p. Zdeňka Petra a Ing. Ottu Šanderu
pro: 13
proti: 0
zdržel se: 0
2. Odvolání člena MAS
Ředitelka MAS Ing. Malenová informovala o situaci zakládajícího člena ZD Rábín. Tento
člen po dvou písemných urgencích dosud nezaplatil členský vklad. Po telefonickém
rozhovoru s ředitelkou MAS Ing. Malenovou to zástupce zemědělského družstva Vladislav
Borovka sám potvrdil. Proto bylo navrženo vyloučení ZD Rábín z MAS Blanský les –
Netolicko o.p.s. Vladislav Borovka se valné hromady nezúčastnil ani nebylo na adresu MAS
zasláno žádné vyjádření k návrhu na jeho odvolání.
Usnesení VH č. 2/2007:
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Valná hromada odvolává člena Místní akční skupiny Blanský les – Netolicko o.p.s. ZD Rábín
zastoupeným Vladislavem Borovkou. Zástupce ZD Rábín nebude dále zván na jednání valné
hromady a nebude volen do žádného jejího orgánu.
pro: 13
proti: 0
zdržel se: 0
3. Zpráva o hospodaření MAS v roce 2006:
Ing. Malenová informovala o hospodaření MAS. Hospodářská zpráva je přílohou výroční
zprávy.
Výnosy v roce 2006 dosahovaly 1 063 403,43 Kč, náklady 1 062 121, 03 Kč.
Ing. Malenová informovala valnou hromadu, za co byly získané prostředky utraceny.
MAS také podává daňové přiznání za rok 2006 a neplatí daň z příjmu.
Valná hromada bere na vědomí zprávu o hospodaření MAS v roce 2006.
4. Zpráva dozorčí rady
Radka Dvořáková, předsedkyně dozorčí rady MAS, přednesla zprávu dozorčí rady. Dozorčí
rada přezkoumala účetní závěrku a účetní výkazy za rok 2006 a neshledala žádné pochybení.
Dozorčí rada navrhla převedení hospodářského výsledku (zisku) do rezervního fondu.
Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady MAS.
5. Zpráva o činnosti MAS v roce 2006
Úvodem promluvil Oldřich Petrášek o zařazení MAS mezi nejúspěšnější MAS Jihočeského
kraje. MAS iniciovala vznik Jihočeské observatoře venkova o.p.s. (JOV), kde má MAS také
svého zástupce – O.Petrášek byl navíc zvolen předsedou správní rady. Cílem této organizace
je pomoc a podpora Místním akčním skupinám Jihočeského kraje.
Ředitelka MAS Ing. M.Malenová se stala zástupcem MAS v pracovní skupině Národní sítě
rozvoje venkova připravující institucionalizaci NSRV.
Další činnosti viz. výroční zpráva.
Valná hromada vzala na vědomí Výroční zprávu MAS za rok 2006.
6. Realizované projekty v roce 2006
Ing. M.Malenová informovala o podpořených projektech z programu Leader ČR a Leader+, u
všech žadatelů i u MAS proběhlo vše v pořádku. Více informací viz. výroční zpráva.
Nový pracovník MAS – Viktor Hintnaus informoval o projektu Destinačního managementu,
který MAS realizuje z programu SROP. Součástí tohoto projektu je vytvoření Strategie
cestovního ruchu, vytvoření marketingového loga a vydání propagačních letáků regionu.
Strategie cestovního ruchu, která vznikala ve spolupráci s firmou BESI a.s. je připravena
k připomínkování programovému výboru a správní radě do 30.3.2007.
Dále v projektu vznikne informační systém pod doménou www.blanet.cz, který bude
prezentovat celý region Blanský les – Netolicko. Tento informační systém má svoji první
„grafickou tvář“, se kterou byli členové MAS seznámeni.
Zájemci o propagaci a spolupráci mohou kontaktovat manažera projektu.
7. Cíle a činnost MAS v roce 2007
Pro následující rok je prvořadým cílem příprava na Leader 2007 – 2013, pokračování
v realizovaných projektech a zajištění fungování MAS do příštího roku.
8. Rozpočet MAS na rok 2007
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Správní rada představila schválený rozpočet na rok 2007. Valná hromada byla seznámena
s rozpočtem, tedy o plánovaných výdajích a očekávaných příjmech MAS pro rok 2007.
Valná hromada bere na vědomí rozpočet MAS na r. 2007.
9. Různé
Ing. J.Vávra informoval krátce o aktuálních možnostech financování projektů (v současné
době pouze granty Jihočeského kraje), zdůraznil důležitost přípravy projektových záměrů
především do programu LEADER 2007-2013 a vyzval členy MAS, aby své návrhy zasílali
facilitátorovi MAS (BESI a.s. – info@besiconsult.cz, tel. 386 460 983).
Místní akční skupina vzala na vědomí rozšíření území o obce Kvítkovice a Branišov, které
vstoupily do Svazku obcí Blanský les – podhůří.
Členové MAS byli informováni o možnostech vzdělávání na seminářích pro jihočeské MAS
organizovaných Novohradskou občanskou společností. (více informací na www.novnos.cz)
Ing. M.Malenová informovala o návštěvě finské studentky, která se zabývá studiem
krajinotvorby a místními akčními skupinami. Zájemci, kteří by se chtěli zapojit do tvorby
týdenního programu pro tuto studentku se mohou domluvit s Ing.Malenovou.
(mas@netolice.cz, tel. 777 655 113).

Žádost o mimořádný příspěvek od členských svazků obcí – valná hromada projednala
oslovení členských svazků obcí o mimořádní příspěvek na financování činnosti MAS –
zejména zpracování Strategického plánu Leader na období 2007-2013.
Usnesení VH č. 3/2007:
Valná hromada schvaluje zaslání žádosti členským svazkům o mimořádný příspěvek.
pro: 13
proti: 0
zdržel se: 0
O. Petrášek dále informoval o začátku turistické sezóny, na kterou jsou všichni zváni. Tato
akce se uskuteční v Netolicích dne 1.5.2007
Spolek pro obnovu venkova oslovil MAS o podepsání petice proti diskriminaci venkova.
Zúčastnění vyjádřili ochotu se k petici připojit.

Zapsal Viktor Hintnaus

Ověřil: Václav Filištein

Karel Kopf
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