České Budějovice, 3. 9. 2012

Přítomni: dle prezenční listiny
Hosté: dle prezenční listiny
Ověřovatelé zápisu: Florian
Jednání zahájeno v 14:15
Pořízen audio záznam.
Zahájení jednání provedl předseda Ing. František Winter a přivítal přítomné. Předseda seznámil
přítomné s programem jednání. Vyzval členy výboru NS MAS ČR k případnému doplnění: Krist
(informace z jednání Kontrolní komise jako předbod jednání, úprava jednacího řádu Výboru – omezení
diskuze na 5x2 minuty), Florian (v návaznosti na diskuzi ke standardům - odvolání místopředsedy
Floriana), Winter (chování MAS na Zemi živitelce ke svým členům), Pošmurný (plnění úkolů členů
Výboru).
Změny programu byly odsouhlaseny všemi přítomnými členy výboru až na úpravu jednacího řádu.
Usnesení: Výbor NS MAS ČR souhlasí s úpravou jednacího řádu pro účely dnešního jednání.
pro: 8
proti: 2
zdržel: 0
schváleno
1. Informace z jednání Kontrolní komise (Čermáková)
V rámci jednání KK ze dne 21. 8. byl vznesen návrh na odvolání předsedy KK. Někteří členové KK
vyžadovali přítomnost předsedy při takovémto jednání. Další schůzka je naplánována na 10.9.
V průběhu tohoto týdne podal předseda KK rezignační dopis. Vedením jednání dne 10. 9. byl pověřen
pan Chmelař.
Na mimořádné Valné hromadě bude podána zpráva z jednání KK. Dne 12. 9. bude provedena kontrola
účetnictví.
1. Kontrola plnění úkolů z minulého jednání
Úkol 2/37: Definovat, co má NS MAS ČR dělat ve vztahu ke svým členům.
Zodpovídá: členové Výboru
Termín: 3. 9.
Pošmurný má podněty ze Středočeského kraje. Výsledky úkolu mají sloužit jako podklad pro případnou změnu
právní formy. Winter upozorňuje, že již byl zadán právní rozbor možné změny právní formy v návaznosti na
změnu zákona. Na mimořádné valné hromadě by měl být osvětlen další postup. K tomuto je však důležité
získat podměty za KS a jejich členy. Plnění úkolu prodlouženo do konání Valné hromady – zasílat mailem.
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Úkol 3/37: Navrhnout alternativy na hodnocení MAS a „soutěž“ MAS.
Zodpovídá: Oliva
Termín: 3. 9.
Oliva rozeslal návrh mailem. Krist navrhuje úkol stáhnout z důvodu zmatečnosti pojednání slova „soutěž“.
Dufková a Pošmurný seznamují s postojem jejich MAS, že MAS prozatím nechtějí hodnocení vlastních členů. Více
v bodu zprávy z PS.
Úkol 4/37: Dodat vysvětlení k pokynu SZIF k přesunu alokace na rok 2013-4.
Zodpovídá: Florian
Termín: 3. 9.
Florian upozorňuje, že vysvětlení bylo doplněno ve zprávě SZIF k danému tématu. Vzhledem k již dříve platným
podmínkám byla vždy nevyčerpaná část alokace IV.1.1. přesunuta do IV.1.2. a nyní s ohledem na stávající
podmínky nelze přesouvat zpět z IV.1.2. do IV.1.1. Bude dále diskutováno na TPS LEADER.
Splněno
Úkol 1/34: Vyžádat od KK seznam doporučení pro Výbor, která byla zmíněna ve zprávě KK. Dále vyžádat seznam
setkání KK včetně seznamu přítomných členů KK.
Termín: ihned
úkol trvá
Winter upřesňuje, že z důvodu změny vnitřní organizace bude na VH tento bod přednesen jako součást zprávy
KK.
Úkol 1/37: Do mimořádné valné hromady nachystat plánované čerpání nutných nákladů z rozpočtu a vypořádání
půjčky KS Královéhradeckého kraje.
Termín: 2. 10.
Kulíšek seznamuje s tím, že byly předány podklady. Winter by se chtěl účastnit setkání KS a případně konzultovat
řešení této situace.
Úkol /37: Připomínkování obsahu ISRÚ.
Termín: ihned
Pošmurný upozorňuje, že nebyly zaslány připomínky k navrhované struktuře ISRÚ. Po diskuzi byl navržen termín
k zaslání připomínek do 13. 9. 2012.

Kontrola usnesení z minulého jednání.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Výbor NS MAS ČR nemá námitky proti stanoveným kritériím MA 21.
Náklady na koordinátora budou případně hrazeny z rozpočtu organizace do konání mimořádné valné
hromady.
Výbor NS MAS ČR souhlasí s konáním Valné hromady pro rok 2013 v Karlovarském kraji.
Výbor NS MAS ČR souhlasí s rámcovým rozpočtem organizace na zajištění výstavy Země živitelka a Večer
venkova.
Výbor NS MAS ČR souhlasí s programem mimořádné valné hromady organizace.
Výbor NS MAS ČR souhlasí s jednáním předsedy organizace s kontrolní komisí a předáním požadavků na
činnost kontrolní komise.
Výbor NS MAS ČR deleguje do TPS realizace pozemkových úprav předsedu Ing. Františka Wintera.

Zpráva o činnosti za uplynulé období (Winter)
13. - 17. 8.
člen komise pro ocenění Oranžové stuhy roku 2012
22. 8. - 26. 8.
Nitra – účast na veletrhu Agrokomplex
28. 8. - 4. 9.
České Budějovice – prezentace MAS na veletrhu Země živitelka
Připravovaná účast:
13. 9. Praha – jednání na MŽP k Zelené úsporám
14. 9. Praha – kulatý stůl ministra
Předseda poděkoval za organizaci Země živitelky tajemnici a navrhl odměnu za vykonanou práci. Saifrtová i jako
nečlen Výboru pochválila také spolupráci a navrhla odměnu 15 tis. za organizaci Agrokomplexu a Zemi živitelky.
Ostatní členové tento podnět podpořili.
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Usnesení: Výbor NS MAS ČR souhlasí s prémií tajemnici ve výši 15 tis. Kč za organizaci expozice MAS
a doprovodných programů na veletrhu Země živitelka.
všichni pro
schváleno
Zpráva o činnosti vyjednávacího týmu za uplynulé období (Pošmurný)
SMO – vymezení si témat a kompetencí při podpoře projektů z operačních programů v oblasti zákonných
povinností veřejné správy. Byla vedena diskuse nad tématem vzniku svazků obcí (DSO), jejichž cílem by měla být
garance stejné úrovně veřejné správy v plošně na území ČR > podpora místního rozvoje k udržení dostupnosti
veřejných služeb.
Česká biskupská konference – Mons. ThLic. Tomáš Holub Th. D., PhDr. Miloslava Váňová podpora činnosti MAS,
memorandum v neziskovém sektoru > diskuse nad oblastmi spolupráce a začleňováním farností a vikariátů do
práce MAS
MMR – strategie by měly mít posouzení SEA – jaká bude forma usnesení je projednáváno společně se SMO, je
potřeba zaslat oficiální žádost k vyjádření k SEA na MŽP a kraje
Jednání SEA - Ing. Jaroslava Honová, Ing. Veronika Šímová - odbor posuzování vlivů na životní prostředí a
integrované prevence
S ohledem na schvalování místní rozvojové strategie území pro období 2014-2020 se nám vyskytl problém
s nutností zpracování posouzení SEA v okamžiku, kdy je takováto koncepce schvalovaná orgánem veřejné zprávy.
Původně jsme chtěli použít tento text usnesení zastupitelstva pro schválení finální verze strategie všemi
zastupitelstvy z území působnosti MAS
Zastupitelstva všech obcí a měst na území působnosti MAS musí schválit finální verzi MRS. Schválení této finální
verze ISRÚ obecním zastupitelstvem musí předcházet závěrečnému schválení rozhodovacím orgánem MAS.
Text usnesení:
1)
Zastupitelstvo obce (městyse, města) schvaluje, že správní území obce (městyse, města) XXX je
součástí regionu XXX a územím působnosti místní akční skupiny XXX.
2)
Zastupitelstvo obce (městyse, města) schvaluje úplné znění Integrované strategie rozvoje území
regionu XXX na období 2014–2020 jako platnou územní strategii pro správní území obce XXX.
3)
Zastupitelstvo obce (městyse, města) schvaluje zpracování Programových rámců pro EZFRV, OP XXX,
… a OP XXX.
4)
Zastupitelstvo obce (městyse, města) pověřuje starostu podpisem schvalovacího protokolu.
Problematická je právě výše označená věta. Možným řešením je úprava do následujícího znění:
2) Zastupitelstvo obce (městyse, města) schvaluje realizaci Místní rozvojové strategie Místní akční skupiny XXX ve
správním území obce (městyse, města) XXX.
Nemá to ovšem takovou závaznost pro obec, jakou jste na jednáních požadovali. Prosím Vás o součinnost a
projednání vašim legislativci. Jde o výklad § 3 b) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a
o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí):
Pro účely tohoto zákona se rozumí koncepcí strategie, politiky, plány nebo programy zpracované nebo zadané
orgánem veřejné správy a následně orgánem veřejné správy schvalované nebo ke schválení předkládané.
Pro stanovisko MŽP potřebujeme argumenty. Dle názoru MŽP je nutné zpracovat SEA v okamžiku, kdy danou
koncepci schvaluje orgán veřejné správy – což by v tomto případě bylo žádoucí. Problémem je pro MAS
především finanční náročnost tohoto procesu a v druhé řadě také časové prodloužení zpracování strategie.
Důležitým argumentem je především to, že Místní akční skupina, která zpracování strategie zadává a zpracovává
a následně také schvaluje a předkládá ke schválení, není orgánem veřejné správy.
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Úkol 1/38: Zaslat oficiální dopis s žádostí o vyjádření nutnosti SEA u strategie MAS na MŽP a krajské
úřady.
Zodpovídá: předseda
Termín: do 24.9.
NSZM – kritéria pro hodnocení MA 21, dokument bude schválen na mimořádné VH, první seminář 26. 10.
v Prostějově, řešeni a diskuze o výši členského příspěvku, zapojení je dobrovolná věc.
Škola NSZM v Prostějově je otevřena zájemcům z jednotlivých MAS. Program bude doplněn v průběhu září.
Podrobnější informace na http://www.nszm.cz/index.shtml?apc=r2222530a
Ing. Ivo Gajdoš - viceprezident Česká manažerská asociace, výkonný ředitel Česká podnikatelská rada pro
udržitelný rozvoj > diskuse nad možnou spoluprací
ZŽ - Seminář Podpora rozvoje venkova v ČR
Propojování aktérů na venkově a jejich začleňování do směrů rozvoje venkova
Veřejný sektor > podepsáno Memorandum
Svaz měst a obcí ČR *
Sdružení místních samospráv ČR *
Spolek pro obnovu venkova ČR *
Národní síť zdravých měst ČR > tvorba kritérií a hodnocení nadstandardní činnosti MAS dle MA21
Soukromý sektor
Podnikatelský sektor > podepsáno Memorandum s nezemědělskými podnikateli
Sdružení podnikatelů a živnostníků ČR *
Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR *
Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů
Zemědělský svaz ČR
Agrární komora ČR
Asociace soukromého zemědělství ČR
Sdružení mladých agrárníků
Potravinářská komora
Svaz českých a moravských spotřebních družstev
Majitelé lesů
Rybníkáři
Správci vodních toků
Neziskový sektor
Asociace nestátních neziskových organizací
Ekumenická rada církví
Česká biskupská konference
Myslivecký svaz
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
Rybářský svaz
Skaut
Sokol /Orel
Dále byla diskuze na téma ISRÚ - nutnosti SEA a schvalování zastupitelstvy v území MAS.

Úkol 2/38: Zaslat komentáře a návrhy ke struktuře obsahu ISRÚ.
Zodpovídá: členové Výboru
Termín: do 13.9.
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2. Informace o průběhu prací na minimálních standardech a certifikaci MAS pro období 2014-20
(Florian)
Florian v úvodu upozornil, že některé reakce KS a MAS k materiálu byly nadbytečně emotivní a v
mnohých případech nevhodné. I přes žádost vedoucího PS byl materiál rozeslán i mimo členy
organizace. Materiál je zpracováván jako podklad vyjednávacího týmu pro jednání s MZe, které bude
garantem pro finální podobu základních standardů. NS MAS ČR bude brát materiál na mimořádné
valné hromadě NA VĚDOMÍ.
Postupně byly připomínkovány a diskutovány jednotlivé body předloženého dokumentu, který byl již
upraven dle prvotně zaslaných připomínek. Po úpravě bude materiál rozeslán jako podklad pro
mimořádnou VH.
Usnesení: Výbor bere na vědomí podkladový materiál Vyjednávacího týmu "Základní standardy MAS
pro období 2014-2020". Výbor se s materiálem podrobně seznámil, projednal obdržené připomínky
členů NS MAS ČR a doporučuje zpracovatelům při prezentaci na mimořádné Valné hromadě blíže
vysvětlit členění MAS na tzv. místní partnerství, právnickou osobu, a kancelář. Materiál bude
rozeslán i s diskuzí jako podklad pro mimořádnou VH.
všichni pro
schváleno
Z časových důvodů muselo být jednání ukončeno v 18:30. Další plánované body programu bubou
přesunuty na další jednání.
V závěru jednání byl ještě v krátkosti přednesen návrh pí Saifrtové, která upozornila na jednání
některých MAS, které neobsadily expozici po celou dobu nebo pronajímají venkovní stánky za
desetkrát větší cenu jak provozní náklady. Byla navržena kauce na expozici, která by při předčasném
opuštění propadla organizaci. Více se bude diskutovat na dalším jednání Výboru.

3.
4.

5.

Podklady pro jednání mimořádné Valné hromady (Špiková)
Zprávy z PS
PS LEADER (Florian)
PS Vize a Rozšíření (Krist)
PS Medializace a propagace (Jančo)
PS Mezinárodní spolupráce (Kulíšek)
PS Hodnocení (Oliva)
PS Úpravy stanov (Winter)
Různé
prezentace na Open Days 2012 v Bruselu (Sršeň)
přípravy národní výstavy Má vlast 2013
návrh na odvolání J. Floriana z funkce místopředsedy NS MAS ČR
přístup MAS k prezentaci na Zemi živitelce (Winter)
plnění úkolů členů Výboru (Pošmurný)

Jednání ukončeno v 18:30
Ověřili dne:

Zapsala: Olga Špiková

12. 9. 2012

Florian

