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ZÁPIS ZE ZASEDNÍ SPRÁVNÍ RADY MAS SOB o.p.s. ze dne 9. 9. 2014  
 

 

Program: 

1) Volby do orgánů MAS SOB, o.p.s. 

2) Projekt OPTP 

3) Standardizace MAS SOB, o.p.s., změna základních dokumentů MAS, partnerské 

smlouvy 

4) Projekt spolupráce MAS 

  

 

AD 1) Na návrh ředitele společnosti paní Vladimíry Tomanové byli navrženi do správní a 

dozorčí rady společnosti MAS SOB, o.p.s. tito: 

Správní rady MAS SOB, o.p.s.: 

Tomáš Koželuh  

Jiří Plechatý 

Bc. Karel Dobřemysl 

Hana Kolínská 

Stanislava Mašková 

Ing. Václav Cheníček 

Volba předsedy Správní rady – navržen byl pan Tomáš Koželuh, s návrhem souhlasí všichni 

členové správní rady. 

 

Dozorčí rada MAS SOB, o.p.s.: 

Ing. Jiří Rod 

Pavel Šípek 

Iveta Honzíková 

Volba předsedy Dozorčí rady – navržen byl pan Jiří Rod, s návrhem souhlasí všichni členové 

dozorčí rady. 

 

Navržení členové souhlasí se jmenováním, a členství ve správní a dozorčí radě přijímají. 

Programový výbor a výběrová komise se tímto dnem ruší, členové PV a VK přejdou do 

orgánů nově vytvořené Organizační složky MAS SOB, o.p.s., která bude zřízena dle 

Standardizace MAS. 

 

 

AD2) Pracovní verze Integrované strategie území MAS SOB, o.p.s. byla zaslána na MMR ke 

dni 31. 8. 2014 dle pravidel operačního programu, závěrečné vyúčtování bylo podáno 

v řádném termínu max. do 26. 9. 2014, vyúčtování by mělo být bez závad, konečná částka 

k proplacení činí 667.252,- Kč. 
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AD3) Byl projednán návrh nové zakládací listiny, který zpracoval pan JUDr. Luboš Průša, 

problémem zůstává, jak vyřešit orgány v Organizační složce MAS 

1) Nejvyšší orgán MAS - Shromáždění partnerů SCLLD 

2) Rozhodovací orgán – Výbor SCLLD 

3) Výběrový orgán – převzetí z dosavadní VK MAS, ale ne všichni, jednotlivý členové 

budou osloveni – Výběrová komise SCLLD 

4) Kontrolní orgán –  Kontrolní komise SCLLD 

5) Kancelář organizační složky MAS – manažer kanceláře organizační složky bude 

jmenován ředitelem společnosti. 

 

AD4) SZIF vyhlásí v průběhu letošního roku ještě jednu výzvu na podání žádosti o dotaci 

v rámci projektů spolupráce, toto kolo je určeno pro místní akční skupiny. Od září 2014 

budou z tohoto opatření uznatelné především mzdové náklady na zaměstnance, kteří budou 

vytvářet v rámci projektu spolupráce MAS doporučující metodiku (tj. soupis praktických 

příkladů, inspirativních řešení a doporučení, včetně případových studií) týkajících se jednoho 

volitelného tématu, naše MAS se bude týkat téma uplatňování principu LEADER, organizační 

struktura MAS a proces výběru projektů (rovný přístup, transparentnost a etický kodex MAS 

spod.), využití MAS jako platformy pro různé aktivity v oblasti regionálního rozvoje apod. Na 

tomto projektu spolupráce bude MAS SOB, o.p.s. spolupracovat s koordinační MAS 

Třeboňsko a dále s MAS Střední Povltaví, MAS Lužnice, MAS Vltava, MAS Lužnicko. Do 

projektu budou zapojeni současní zaměstnanci MAS SOB,o.p.s. 

 

 

Zapsala:      

 

 

Ověřovatel zápisu: 


