
Zápis ze zasedání valné hromady občanského sdružení  
MAS VODŇANSKÁ RYBA konaného dne 6. 10. 2009 od 15 hodin 

v zasedací místnosti Obecního úřadu v Ražicích

Přítomni: dle prezenční listiny

PROGRAM:
1. Zahájení
2. Doplnění členů rady MAS
3. Smlouva o poskytnutí příspěvku od Jihočeského kraje
4. Plán činnosti 
5. Členské příspěvky
6. Různé
7. Usnesení
8. Závěr

1. Zahájení
Předseda MAS J. Němejc přivítal přítomné členy a konstatoval, že valná hromada je 
usnášeníschopná. Zápisem pověřen V.Drye. Ověřovateli zápisu pověřeni M. Jestřábová a  F. 
Valvoda. Poté p. Němejc seznámil přítomné s navrženým programem – projednání doplnění 
členů rady MAS (původně plánovaný bod č. 3) byl přesunut na 2. místo v pořadí jednání. 

Usnesení: 
Valná hromada schvaluje program jednání valné hromady.
PRO: 12/0/0 

2. Doplnění členů rady MAS
P. Němejc oznámil svoji rezignaci na funkci předsedy MAS a zároveň ukončení členství 
v Radě MAS k 7.10. 
Dále bylo diskutováno obsazení a počet členů Rady. Z důvodu dlouhodobé neúčasti zástupce 
Komunitní nadace Blanicko-otavské na jednání Rady bylo navrženo odvolání tohoto subjektu, 
resp. jeho zástupce Ing. J. Jelínka jako člena Rady. 
Jako noví členové Rady byly navrženy(-i) PhDr. A.Cepáková, J. Študentová, P. Poláčková a 
J. Vaněček.  Navržení kandidáti souhlasili se zařazením mezi kandidáty do Rady sdružení. 

Usnesení:
Valná hromada odvolává z Rady sdružení Jana Jelínka (zástupce Komunitní nadace 
Blanicko-Otavské). 
PRO: 12/0/0 

Usnesení:
Valná hromada volí za členy Rady sdružení PhDr. Alenu Cepákovou (DSO Blanicko-
otavského regionu), Janu Študentovou (Obec Tálín), Pavlu Poláčkovou (Obec Skály) a 
Jiřího Vaněčka (OSVČ). 
PRO: 8/0/4 

Bylo dohodnuto, že po ukončení jednání Valné hromady se uskuteční jednání Rady, kde 
proběhne volba nového předsedy. 

3. Smlouva o poskytnutí příspěvku od Jihočeského kraje



P. Němejc informoval o možnosti získání příspěvku od Jihočeského kraje na provoz MAS. 
V dubnu byla podána žádost o příspěvek, v květnu byl přiznán příspěvek ve výši 150 tis. Kč, 
v červnu doručen návrh smlouvy o poskytnutí příspěvku, do dnešního dne nebyla smlouva 
podepsána. 
Ing. Vaněčková informovala o dosavadních výdajích MAS v roce 2009 – bankovní poplatky, 
poplatek za prodloužení domény a hosting internetových stránek, poštovné.  
Byly diskutovány možnosti čerpání příspěvku (mzdové náklady, režie, služby). 

Usnesení:
Valná hromada schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí příspěvku v rámci 
Jihočeského krajského příspěvkového programu na podporu místních akčních skupin v 
roce 2009 a pověřuje předsedu sdružení jejím podpisem k 6.10.2009. 
PRO: 11/0/1

4. Plán činnosti 
PhDr. Cepáková informovala přítomné o uskutečněné schůzce s paní Karasovou z MAS LAG 
Strakonicko, o.s. Jedná se o dlouhodobě připravený projekt zaměřený na certifikaci výrobků 
Prácheňska. K tomuto projektu byla již v roce 2007 uzavřena Dohoda o spolupráci.  
LAG Strakonicko připravuje tento projekt do 8. kola PRV do opatření IV.2.1 Realizace 
projektů Spolupráce v partnerství s MAS příslušícími k historickému území Prácheňska. 
K přípravě projektu byla svolána schůzka partnerských MAS dne 8.10. Za naši MAS se 
zúčastní schůzky PhDr. Cepáková, o výsledcích bude informovat na příštím jednání Valné 
hromady. 

Usnesení:
Valná hromada schvaluje záměr spolupráce s Místní akční skupinou LAG Strakonicko, 
o. s.. 
PRO: 12/0/0

5. Členské příspěvky
Na rok 2009 byl schválen členský příspěvek ve výši 2000 Kč, na základě minulého jednání 
Rady byla účetní MAS Ing. Vaněčková pověřena vystavením faktur na členské příspěvky. 
Přítomným členům byly faktury předány osobně na tomto jednání, zbývajícím nepřítomným 
členům bude faktura zaslána poštou. 

Usnesení:
Valná hromada bere na vědomí informace ke stavu členských příspěvků. 

6. Různé
Ing. Plachtová, zástupce VÚRH Vodňany, informovala o změně názvu subjektu na Fakultu 
rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Sídlo děkanátu se 
nachází ve Vodňanech spolu s VÚRH, který je jedním ze dvou ústavů nové fakulty. Druhou 
součástí fakulty je Ústav akvakultury, který sídlí v Českých Budějovicích. 

Paní Študentová poděkovala p. Němejcovi za jeho působení ve funkci předsedy MAS. 

Usnesení:
Valná hromady bere na vědomí rezignaci J. Němejce na funkci předsedy a člena Rady 
MAS k 7.10.2009. 



7. Usnesení

Valná hromada schvaluje program jednání valné hromady.
Valná hromada odvolává z Rady sdružení Ing. Jana Jelínka (zástupce Komunitní nadace 
Blanicko-Otavské). 
Valná hromada volí za členy Rady sdružení PhDr. Alenu Cepákovou (DSO Blanicko-
otavského regionu), Janu Študentovou (Obec Tálín), Pavlu Poláčkovou (Obec Skály) a Jiřího 
Vaněčka (OSVČ). 
Valná hromada schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí příspěvku v rámci Jihočeského 
krajského příspěvkového programu na podporu místních akčních skupin v roce 2009 a 
pověřuje předsedu sdružení jejím podpisem k 6.10.2009. 
Valná hromada schvaluje záměr spolupráce s LAG Strakonicko. 
Valná hromada bere na vědomí informace ke stavu členských příspěvků. 
Valná hromady bere na vědomí rezignaci J. Němejce na funkci předsedy a člena Rady MAS 
k 7.10.2009. 

8. Závěr
Termín  příštího  jednání  Valné  hromady stanoven na  úterý  20.10.  ve  14 hodin v zasedací 
místnosti DSO Blanicko-otavského regionu ve Vodňanech. Jednání bude svoláno e-mailovou 
pozvánkou. 
Na tomto jednání budou projednány další možné činnosti MAS, náměty na další činnost 
možné zasílat na hlavní kontaktní adresu masryba@centrum.cz a PhDr. Cepákové 
(cepakova@muvodnany.cz). 

Jednání ukončeno v 16:40 hod. P. Němejc poděkoval přítomným za účast.  

Zapsal: Vladimír Drye 

Jaroslav Němejc
předseda MAS

Ověřil: 

František Valvoda

Martina Jestřábová 
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