Zápis
ze zasedání valné hromady občanského sdružení MAS VODŇANSKÁ
RYBA konaného dne 20. 10. 2009 od 14 hodin v zasedací místnosti DSO
Blanicko-otavského regionu ve Vodňanech
Přítomni: dle prezenční listiny
PROGRAM:
1. Zahájení
2. Kontrola usnesení z valné hromady MAS ze dne 6.10.2009
3. Projednání žádosti obce Libějovice o ukončení členství v MAS
4. Projekt spolupráce s MAS LAG Strakonicko, o.s.
5. Udělení plné moci paní Sosnové
6. Jmenování člena Koordinační rady za MAS spolupracující
7. Návrhy na rozpočet MAS pro r. 2009 a 2010
8. Různé
9. Usnesení
10. Závěr
1. Zahájení
Předsedkyně MAS PhDr. Alena Cepáková přivítala přítomné a konstatovala, že valná
hromada je usnášeníschopná. Členy návrhové komise určeny Ing. Marta Krejčíčková (o.s.
Ludmila), Pavla Poláčková (Obec Skály), ověřovateli zápisu pověřeni Ing. Jana Vaněčková
(OSVČ) a Jaroslav Němejc (Obec Ražice), zapisovatelem určen Ing. Vladimír Drye.
Poté PhDr. Cepáková seznámila přítomné s navrženým programem – do programu doplněno
Uzavření smlouvy o národní spolupráci k projektu Spolupráce (součást 3. bodu jednání
Projekt spolupráce s MAS LAG Strakonicko).
Usnesení:
Valná hromada schvaluje program jednání valné hromady.
PRO: všichni přítomní
2. Kontrola usnesení z valné hromady MAS ze dne 6.10.2009
PhDr. Cepáková provedla kontrolu usnesení z minulého zasedání valné hromady, všechny
body usnesení byly splněny.
Usnesení:
Valná hromada bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého zasedání valné hromady
3. Projednání žádosti obce Libějovice o ukončení členství v MAS
PhDr. Cepáková informovala, že obec Libějovice prostřednictvím starosty obce p. Chrta
předložila žádost o vystoupení z MAS Vodňanská ryba vzhledem k ukončení členství v
mikroregionu DSO Blanicko – Otavském a vstupu do mikroregionu Chelčicko – Lhenického.

J. Němejc dále informoval o avizovaném vystoupení obcí Dobev a Kestřany ze zájmového
území MAS z důvodu zařazení těchto obcí do územní působnosti MAS Brána Písecka.
V této souvislosti je nutné podat Hlášení o změnách na SZIF ve věci změny územní
působnosti MAS.
Usnesení:
Valná hromada souhlasí s vyjmutím obce Libějovice, Dobev a Kestřany ze zájmového
území MAS Vodňanská ryba.
PRO: všichni přítomní
4. Projekt Spolupráce s MAS LAG Strakonicko, o.s.
PhDr. Cepáková informovala členy o dosavadních přípravách projektu Spolupráce „Zavedení
značky Prácheňsko“. Jedná se o projekt pěti místních akčních skupin příslušících
k historickému území Prácheňska zaměřený na rozvoj cestovního ruchu prostřednictvím
marketingu místních produktů a služeb.
Jedná se o dvouletý projekt, předpokládané náklady části projektu MAS Vodňanská ryba jsou
450 tis. Kč. Zpracování a podání žádosti o dotaci zajišťuje Koordinační MAS - LAG
Strakonicko. Je nutné řešit předfinancování realizace projektu za naší MAS - na základě
zkušeností s předfinancováním projektu Osvojování schopností z Leader+ bankovním
úvěrem, projednáno zajištění předfinancování projektu obdobným způsobem.
Usnesení:
Valná hromada souhlasí se vstupem MAS do projektu národní Spolupráce „Zavedení
značky Prácheňsko“, schvaluje Smlouvu o národní Spolupráci s MAS LAG
Strakonicko, o.s. a pověřuje PhDr. Cepákovou podpisem této smlouvy.
PRO: všichni přítomní
Valná hromada schvaluje zajištění předfinancování projektu ve výši 450 tis. Kč
z bankovního úvěru, když přijatá dotace bude činit 447 tis. Kč.
PRO: všichni přítomní
5. Udělení plné moci paní Sosnové
K zaregistrování žádosti o dotaci na CP SZIF je nutné předložit plnou moc od statutárního
zástupce naší MAS pro zástupce Koordinační MAS paní Helenu Sosnovou.
Usnesení:
Valná hromada uděluje plnou moc paní Heleně Sosnové k zaregistrování žádosti o
dotaci na CP SZIF v termínu do 26. 10. 2009.
PRO: všichni přítomní
6. Jmenování člena Koordinační rady za MAS spolupracující
V rámci přípravy projektu je nutné ustavit Koordinační pracovní skupinu, která bude složena
ze zástupců jednotlivých partnerů projektu. Za naší MAS navržena PhDr. Cepáková, která se
již opakovaně zúčastnila jednání k přípravě projektu.

Usnesení:
Valná hromada pověřuje PhDr. Alenu Cepákovou členem Koordinační rady projektu
Spolupráce „Zavedení značky Prácheňsko“
PRO: všichni přítomní
7. Návrhy na rozpočet MAS pro r. 2009 a 2010
Byly diskutovány možnosti čerpání příspěvku Jihočeského kraje pro rok 2009 a 2010 –
příspěvek je možné využít na úhradu mzdových nákladů, režijních nákladů a služeb v souladu
s pravidly příspěvkového programu Jihočeského kraje.
Ing. Vaněčková informovala o hlavních výdajích MAS v roce 2008. Ing. Drye informoval, že
rozpočet MAS na rok 2009 byl schválen na jednání valné hromady 9.4.2009 a byl přiložen
k žádosti o příspěvek od Jihočeského kraje.
Usnesení:
Valná hromada pověřuje Radu MAS připravit aktuální plán čerpání rozpočtu pro rok
2009 a tento plán předložit Valné hromadě ke schválení na nejbližším jednání Valné
hromady.
PRO: všichni přítomní
8. Různé
Ing. Drye oznámil ukončení pracovní činnosti v pozici manažera MAS k 31.10.2009.
Usnesení:
Valná hromada bere na vědomí ukončení pracovní činností Vladimíra Dryeho v pozici
manažera MAS dohodou k 31.10.2009.
9 . Usnesení
Valná hromada:
- bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého zasedání valné hromady
- schvaluje program jednání valné hromady
- souhlasí s vyjmutím obce Libějovice, Dobev a Kestřany ze zájmového území MAS
Vodňanská ryba
- souhlasí se vstupem MAS do projektu národní Spolupráce „Zavedení značky Prácheňsko“,
schvaluje Smlouvu o národní Spolupráci s MAS LAG Strakonicko, o.s. a pověřuje PhDr.
Cepákovou podpisem této smlouvy
- schvaluje zajištění předfinancování projektu ve výši 450 tis. Kč z bankovního úvěru, když
přijatá dotace bude činit 447 tis. Kč
- uděluje plnou moc paní Heleně Sosnové k zaregistrování žádosti o dotaci na CP SZIF v
termínu do 26. 10. 2009
- pověřuje PhDr. Alenu Cepákovou členem Koordinační rady projektu Spolupráce „Zavedení
značky Prácheňsko“
- pověřuje Radu MAS připravit plán čerpání rozpočtu pro rok 2009 a tento plán předložit
Valné hromadě ke schválení na nejbližším jednání Valné hromady
- bere na vědomí ukončení pracovní činností Vladimíra Dryeho v pozici manažera MAS
dohodou k 31.10.2009.

10. Závěr
Termín příštího jednání Valné hromady bude upřesněn, jednání bude svoláno e-mailovou
pozvánkou. PhDr. Cepáková poděkovala přítomným za účast.

Zapsal: Vladimír Drye

PhDr. Alena Cepáková
předsedkyně MAS

Ověřil:

Ing. Jana Vaněčková

Jaroslav Němejc

