
Zápis z valné hromady Občanského sdružení VODŇANSKÁ RYBA 

konaného dne 18.4.2007 

v zasedací místnosti DSO Blanicko-otavského regionu ve Vodňanech 

Přítomni: 13 členů - dle prezenční listiny 

V úvodu p. předseda MAS p. Němejc přivítal přítomné členy MAS a konstatoval, že valná 
hromada (dále jen VH) je usnášeníschopná. Poté p. předseda seznámil přítomné s navrženým 
programem.

PROGRAM: 

1. Žádost o příspěvek na činnost MAS 
2. Rozšíření členů Rady
3. Naše činnosti: Účast na setkání soukromých zemědělců v Písku a prezentace na valné 

hromadě Svazku obcí mezi Otavou a Vltavou.
4. Další činnosti MAS
5. Diskuze 
6. Závěr

Ad1) Žádost o     příspěvek na     činnost MAS:   

Jihočeský kraj vyhlásil výzvu  k podávání žádostí na poskytnutí příspěvku na činnost MAS. 
Je nutné podat žádost dle pravidel zveřejněných Jihočeským krajem. 

Usnesení: VH schvaluje podání žádosti o příspěvek na činnost MAS ve výši 100 000,- Kč 
a pověřuje předsedu MAS k předání žádosti na Krajský úřad v Českých Budějovicích.

Ad2) Rozšíření členů Rady:        

Bylo navrženo zvýšení počtu členů Rady sdružení ze stávajících 3 členů na 5 členů. 

Usnesení: VH schvaluje rozšíření počtu členů Rady sdružení ze stávajících 3 členů na 5 
členů.

Ad3)      Naše činnosti: Účast na     setkání soukromých zemědělců v     Písku a     prezentace na     Valné   
hromadě Svazku obcí mezi Otavou a     Vltavou:   

P. Němejc se zúčastnil setkání soukromých zemědělců v Písku. Zde byla mj. sdělena důležitá 
informace, že Ministerstvo zemědělství doporučuje zemědělcům, aby vstoupili do místních 
akčních skupin. 



P. Němejc se dále zúčastnil Valné hromady DSO mezi Otavou a Vltavou (celkem 14 obcí, 
předseda pan Valvoda-starosta Záhoří), kde prezentoval činnosti MAS Vodňanská ryba. 
Odezvou na naší prezentaci bylo podání žádosti DSO mezi Otavou a Vltavou o členství v naší 
MAS. Přijetí žádosti bylo valnou hromadou svazku schváleno. 

Usnesení: VH bere na vědomí účast předsedy MAS na uvedených jednáních a přijetí 
DSO mezi Otavou a Vltavou za nového člena MAS. 

Ad4) Další činnosti MAS: 

• MAS hledá možnosti, kde získat finanční prostředky na činnost (např. EAFRD) 
• Vize MAS zůstává stávající - v budoucnu MAS jako regionální rozvojová agentura 

Ad5) Diskuze: 

• z diskuze vyplynulo, že kvůli přistoupení nových členů  (DSO mezi Otavou 
a Vltavou) je třeba zaktualizovat strategii - provede sl. Jestřábová.

• byla obdržena informace od paní Pátkové z MZE, že v rámci programu LEADER 
v plánovacím období 2007 – 2013 bude pravděpodobně podpořeno pouze 70 MAS; 
MZE doporučuju, aby se MAS začali sdružovat.

• Svazek obcí Severní Písecko (v zastoupení p. Čarka – starosty Čížové)  žádá o 
založení MAS Brána Písecka 

• V nejbližším době musí být vyřešeno setrvání či vystoupení obcí Truskovice 
a Chelčice v/z MAS 

Ad6) Závěr: 

Další jednání bude svoláno pozvánkou, termín bude upřesněn. 

Zapsala: Jestřábová B.

………………………..
Jaroslav Němejc

Předseda MAS


