OS MAS Krajina srdce
Žižkovo náměstí 82, 391 43 Mladá Vožice

Zápis z Členské schůze OS MAS Krajina srdce
ze dne 31.5.2012 v Mladé Vožici
Přítomní členové: Ing. Monika Hienlová, Ing. Petr Hienl, Milena Belšánová, Ing. Miroslav
Dlouhý, Jiří Benda, Jana Maděrová, Karel Urbánek, Ing. Olga Černá, Mgr. Jiří Honza,
František Zrzavecký, Ing. Jana Borkovcová, Dana Nejdrová, Jaroslav Krejčí, Karel Nováček,
František Mikulanda, Pavel Rothbauer, Ing. Štěpán Hladík, Vlastislav Srbek, Mgr. Zdeněk
Sedláček, Miroslava Jeřábková, Marcela Doktorová, Mgr. Pavla Jandečková, Štěpán Berger,
Pavel Janda, Marie Kovalová, Jitka Novotná, Marie Stejskalová, Ing. Ludmila Dvořáková,
Mgr. Hana Váchová, Milan Tejnor, Jana Králová, Mgr. Jana Průšová.
Delegující (delegovaný) člen: RNDr. Marie Kovalová (Pavel Janda), Monika Strejcová
(František Zrzavecký), MgA. Eva Volfová (Mgr. Jiří Honza), Ing. Jana Vnoučková (Ing.
Monika Hienlová).
Omluveni: Ing. Jana Adamová, Zdeňka Čejková, Jan Hodoušek, Jiří Hořejší, Jindřiška
Marková, Jaroslava Trpková, Milan Zvonař.
Neomluveni:
Zástupci veřejnosti: 2
Program schůze:
1) Zahájení schůze a schválení jejího programu
2) Zpráva z mezinárodní konference o Leaderu v Bruselu
3) Výroční zpráva za rok 2011
4) Zpráva o hospodaření
5) Územní působnost MAS Krajina srdce
6) Výzvy MAS v roce 2012
7) Skupina pro destinační management
8) Zpráva z exkurze v LAG Tirschenreuth (Německo) a MAS Sokolovsko
9) Projekty spolupráce
10) Projekty pro mládež
11) Různé

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------1) Členskou schůzi OS MAS Krajina srdce zahájila předsedkyně OS MAS Krajina
srdce paní Ing. Monika Hienlová, která přivítala všechny přítomné členy a
seznámila je s programem členské schůze.
Průběh hlasování o programu členské schůze:

100% pro
0% proti
0% se zdrželo hlasování
2) Zprávu z mezinárodní konference o Leaderu v Bruselu přednesl Ing. Petr Hienl,
poradce MAS Krajina srdce. Konference proběhla ve dnech 26.-29.4.2012 za
účasti cca 400 zástupců místních akčních skupin, komunikačním jazykem byla
angličtina. Pan Hienl podrobně popsal průběh konference, např. každý členský stát
měl svůj propagační stánek s prezentacemi, přičemž východní státy jako
Rumunsko a Bulharsko měli své prezentace nejoriginálnější díky krojům a
ochutnávkám tradičních regionálních produktů, konference se konala v bývalé
tovární hale na zpracování olejů, občerstvením byla makrobiotická strava a zdravá
výživa...
Pan Hienl zpracoval za MAS Krajina srdce dvě nabídky pro možnou mezinárodní
spolupráci: Venkovská tržnice a mezinárodní projekty pro mládež realizované
z programu Mládež v akci. V rámci kulatých stolů měl možnost tyto nabídky
aktivně prezentovat případným zájemcům. O projekt Venkovská tržnice projevili
zájem Bulhaři. K účasti na mezinárodních projektech pro mládež se přihlásilo
Lotyšsko, Itálie, Irsko, Estonko, Maďarsko a Rumunsko. Jako upomínkový
předmět byly zájemcům rozdávány odznáčky s logem MAS a DVD filmy
z mezinárodních projektů pro mládež. Nabídky projektů byly následně zveřejněny
na webu Evropské komise a na ně po návratu z Bruselu reagovali zástupci
místních akčních skupin ze Švédska a Francie. Poradce zmínil, že druhý den po
návratu z Bruselu byly úspěšně podány dva mezinárodní projekty pro mládež
s Lotyšskem (více viz bod 10).
Poradce nastínil, že i přes krizové scénáře, které Evropské Unii předpovídají čeští
ekonomové, všeobecná atmosféra na konferenci vypadala, že „budoucnost Leadru
bude světlá“ – 20ti leté období Leadru v evropských zemích a navazování kontaktů
a projektů spolupráce s evropskými MAS přináší první úspěchy. Stěžejním
tématem konference bylo právě nové programové období 2014-2020, s tím
související strategické plány připravované zezdola, nutnost jejich „multifondového
pojetí“ a tzv. „komunitně vedený místní rozvoj“. Podle informací získaných
z Bruselu budou mít místní akční skupiny k dispozici více finančních prostředků a
dokonce nejen z Programu rozvoje venkova, ale ze všech programů, které budou
k dispozici, z tohoto důvodu je nutné připravit integrovanou strategii území, která
postihne využití více fondů na řešení místních problémů a potřeb metodou leader.
Petr Hienl informoval členskou schůzi o fotosoutěži pro místní akční skupiny
z celé EU vyhlášené Evropskou sítí pro rozvoj venkova (ENRD – European
Network for Rural Development). Vzhledem k časové tísni pan Hienl do soutěže
vložil vlastní fotografie. Zmínil, že by bylo vhodné, aby místní akční skupina
iniciovala foto soutěž na svém území a získala tak kvalitní vzorek fotografií pro
podobné soutěže tohoto typu, které se na evropské úrovni vyhlašují. Fotografie,
které do soutěže pan Hienl za MAS Krajina srdce zaslal, je možné shlédnout na
www.ruralimages.eu, kde jsou fotografie umístěny v těchto kategoriích:
- Lidé na venkově
- Zaměstnání na venkově
- Venkovská krajina
- Rozmanitost venkova

- Venkovská mládež
- Smysl metody LEADER
Pan Hienl na závěr dodal, že pokud místní akční skupina takovou soutěž někdy
vyhlásí, bylo by dobré držet se těchto témat, ve kterých se soutěží na evropské
úrovni. Předsedkyně dodala, že se tímto námětem bude Programový výbor
v následujících měsících jistě zabývat, stejně jako dosud nerealizovanou
myšlenkou vlastního grantového programu na tzv. „měkké akce“ pro oživení
venkova.
3) Předsedkyně Členské schůzi představila Výroční zprávu MAS Krajina srdce za rok
2011 a odkázala na možnost stažení z www.maskrajinasrdce.cz/zakladnidokumenty. Zmínila, že ačkoliv je vydávání výročních zpráv ze zákona povinné
pro obecně prospěšné společnosti a nikoliv pro občanská sdružení, je snahou MAS
veřejnosti podat komplexní zprávu o své činnosti. Dále zmínila, že je to dobrá
příprava na certifikaci místních akčních skupin, která se v současné době
připravuje. Jednou z mnoha podmínek získání certifikátu totiž je i vydávání
výročních zpráv. Certifikace je jakési ISO kvality činnosti MAS, kterým budou
muset projít ty MAS, jenž budou mít zájem přerozdělovat dotace z více fondů a
nejen z PRV, jak tomu je dosud.
4) Předsedkyně seznámila členskou schůzi s hospodařením v roce 2011 a zdůraznila,
že podrobný přehled je k dispozici ve Výroční zprávě 2011.
Náklady = 2 288 385,43,- Kč
Výnosy = 2 840 573,94,- Kč
HV = 552 188,51,- Kč
Průběh hlasování o hospodářském výsledku za rok 2011:
100% pro
0% proti
0% se zdrželo hlasování
5) Na úvod dalšího bodu jednání členské schůze předsedkyně vysvětlila, že Národní
síť místních akčních skupin, jejíž jsme členem, připravuje půdu pro místní akční
skupiny i v následujícím programovacím období 2014-2020. To znamená, že byla
jmenována tzv. „vyjednávací komise při NS MAS ČR“, která vyjednává
s jednotlivými ministerstvy možnosti využití stávajících a fungujících struktur
místních akčních skupin pracujících na principech metody LEADER a přístupem
bottom-up (zdola nahoru) v budoucích operačních programech. V praxi by to
znamenalo, že by místní akční skupiny přerozdělovaly dotace nejen typu Programu
rozvoje venkova (MZe), ale i jiných programů, například na podporu sociální
sféry, vzdělávací projekty aj. Aby argumentace vyjednávací skupiny byla
dostatečně silná, byly existující místní akční skupiny osloveny, aby zahájily
osvětovou činnost v obcích, které doposud v žádné MAS nejsou, aby tyto obce
připojily nebo pomohly se založením nových MAS a tím se tak eliminovala „bílá
místa“ v ČR.
Předsedkyně ve spolupráci s Ing. Miroslavem Dlouhým absolvovala několik
jednání a prezentací v některých obcích i na jednáních mikroregionů, přičemž
výsledkem těchto jednání je zájem obcí Nasavrky, Meziříčí, Dražice, Svrabov,
Drhovice, Dražičky a Vlčeves o připojení k územní působnosti MAS Krajina
srdce. Zájem těchto obcí je potvrzen usneseními z jednání zastupitelstev. Možnost

připojení do území MAS Krajina srdce dále zvažují v obci Turovec a Radimovice
u Tábora. Předsedkyně na mapě prezentovala, jak by územní působnost MAS
vypadala po připojení těchto obcí, přičemž zdůraznila, že území obcí Vlčeves a
Turovec přímo nenavazuje na současné území MAS Krajina srdce, v čemž by
mohl být problém při schválení území MAS pro realizaci Strategického plánu
LEADER ze strany Státního zemědělského intervenčního fondu, případně i ze
strany Ministerstva zemědělství ČR. Na území MAS Krajina srdce v současné
době žije 19 407 obyvatel a připojení nových obcí (bez Vlčevsi, Turovce a
Radimovic u Tá.) by počet obyvatel navýšilo o 1 436, tedy na celkový počet
20 843 obyvatel. Před vlastním hlasováním byli představeni hosté: paní
místostarostka Jitka Marešová a člen zastupitelstva pan Zdeněk Dvořák, kteří zde
zastupovali obec Dražičky a kteří krátce vysvětlili, že si před jednáním
zastupitelstva zjišťovali informace také o sousedních místních akčních skupinách,
že se zúčastnili prezentace MAS Krajina srdce, která proběhla v Dražicích, a že se
o připojení do MAS Krajina srdce rozhodli svobodně na základě vlastního uvážení.
Dále proběhla diskuse mezi členy MAS, v rámci které byla zmíněna iniciativa
města Planá nad Lužnicí založit vlastní MAS s názvem Lužnicko, poměrně
nešťastným s ohledem na již existující MAS Lužnice (působící na Bechyňsku).
Dále byli členové i hosté ujištěni, že realizace Strategického plánu Leader a další
aktivity a výhody se po přijetí těchto obcí rozšíří i o tyto obce, tedy například:
možnost žádat o dotace, zapojit se do informačního systému Venkovská tržnice,
zapojit mládež do mezinárodních projektů v ČR i zahraničí, stát se členem MAS a
podílet se na aktivitách, zapojovat se do projektů spolupráce atd. Předsedkyně také
informovala, že žádná z nových obcí nevyužila příležitosti stát se členem MAS, o
čemž byli starostové nových obcí informováni, do budoucna se tato možnost ale
pochopitelně nevylučuje. Dále předsedkyně v diskusi upozornila na nutnost úhrady
jednorázového vstupního poplatku, který činí 15,- Kč na obyvatele. Vysvětlila, že
výše poplatku spravedlivě odpovídá částce, kterou do MAS Krajina srdce při jejím
založení vložily obce DSO Mikroregionu VENKOV. Nové obce budou včleněny
do stávajících volebních okrsků, nespíše do IV. nebo V. To následně rozhodne
Programový výbor, neboť musí vzít v úvahu několik faktorů: počet obyvatel,
územní příslušnost/spádovost, zastoupení v členské základně apod. Po diskusi
k tomuto bodu proběhlo hlasování:
Hlasování o připojení obcí Nasavrky, Meziříčí, Dražice, Svrabov, Drhovice,
Dražičky do územní působnosti MAS Krajina srdce:
100% pro
0% proti
0% se zdrželo hlasování
Hlasování o podmínečném připojení obce Vlčeves do územní působnosti MAS
Krajina srdce za předpokladu, že připojení této obce nebude ze strany Státního
zemědělského intervenčního fondu či Ministerstva zemědělství ČR rozporováno:
100% pro
0% proti
0% se zdrželo hlasování
Hlasování o podmínečném připojení obce Turovec za předpokladu, že
zastupitelstvo obce Turovec odsouhlasí připojení do MAS a také Strategický plán
LEADER a dále za předpokladu, že připojení této obce nebude ze strany Státního

zemědělského intervenčního fondu či Ministerstva zemědělství ČR rozporováno:
100% pro
0% proti
0% se zdrželo hlasování
Hlasování o podmínečném připojení obce Radimovice u Tábora za předpokladu,
že zastupitelstvo obce Turovec odsouhlasí připojení do MAS a také Strategický
plán LEADER.
100% pro
0% proti
0% se zdrželo hlasování
6) Předsedkyně představila Výzvu pro rok 2012, vysvětlila, že původně plánované
dvě výzvy bylo nutné sloučit a bylo pro to mnoho důvodů: opětovné změny
v pravidlech a Fichích, nové formuláře žádostí o dotaci, nutnost zapracování změn
do interních směrnic a metodických pokynů a v neposlední řadě také personální
změny na pracovišti.
Předpokládaný příjem projektů bude probíhat v září v těchto termínech:
10.9.2012 od 13:00 – 18:00
11.9.2012 od 9:00 – 18:00
Vyhlášena jsou tato opatření:
Opatření č. 1: Využití ploch trvalých travních porostů
Opatření č. 3: Zlepšení estetického vzhledu obcí
Opatření č. 4: Zlepšení stavu obecní infrastruktury
Opatření č. 6: Území zpřístupněné účastníkům CR
Opatření č. 10: Posílení pospolitosti a zlepšení sousedských vztahů
Dále předsedkyně u každého opatření zmínila možné způsobilé výdaje, oprávněné
žadatele, maximální výši projektu a míru dotace. Vyzvala přítomné, aby se
v případě zájmu o podrobnější informace obrátili na zaměstnance MAS emailem,
kdykoliv telefonicky nebo osobně v úředních dnech.
7) Místopředseda MAS Krajina srdce Jaroslav Krejčí představil iniciativu týkající se
založení turistické oblasti a s tím související nutnost založení skupiny pro
destinační management Toulava o.p.s. Zmínil důležité mezníky, které se
uskutečnily od diskusního fóra. Od fóra, jako zahajovací aktivity, které proběhlo
před rokem 29.6.2011 na Monínci, byla provedena celá řada nezbytných aktivit:
představování záměru starostům a zastupitelům v oblasti, postupné zcelování
území oblasti, uzavření partnerských smluv s vybranými obcemi a mikroregiony,
sběr dotazníků - vstupních údajů pro přípravu strategických dokumentů nově
vznikající turistické oblasti v návaznosti na připravovaný zákon o podpoře
cestovního ruchu, soutěž o nejvýstižnější název oblasti apod. Místopředseda
zmínil, že bylo nutné najít takový název, na kterém by se konsensuálně shodli
zástupci územních celků tvořící turistickou oblast. S vítězným názvem TOULAVA
přišel podnikatel Luboš Mudra z Votic, shodou okolností z nejproblematičtějšího
kouta destinace, o které se momentálně přetahujeme s Posázavím o.p.s.
Pan Krejčí představil Zakládací smlouvu potřebnou pro vznik skupiny pro
destinační management Toulava o.p.s. a vysvětlil, že právní subjektivita obecně

prospěšné společnosti je dána zákonem o cestovním ruchu. Vzhledem k tomu, že
MAS Krajina srdce je jedním ze zakladatelů, je nutné Zakládací smlouvu a také
plnou moc pro zastupující osobu v nově vzniklé společnosti odsouhlasit. Upřesnil,
že zástupcem by v Toulavě o.p.s. měla být předsedkyně Monika Hienlová.
Předsedkyně ještě doplnila, že mezi zakladateli jsou především zastoupeni
mikroregiony, aby bylo ve společnosti zastoupeno celé území turistické oblasti,
dále také podnikatelé v cestovním ruchu a MAS Krajina srdce, která zastupuje
neziskový sektor. Zastoupení všech tří sektorů (podnikatelský, veřejný, neziskový)
je zde tedy obdobně, jako je tomu v členské základně místní akční skupiny. Dále
zdůraznila, že je nutné spolu se zakládací smlouvou a plnou mocí schválit také
jednorázový vstupní poplatek zakladatele ve výši 5 000,- Kč a také pravidelný
roční poplatek do výše 3 000,- Kč. Tyto poplatky budou v případě jejich schválení
členskou schůzí hrazeny z vytvořeného Fondu z darů.
Hlasování o MAS Krajina srdce jako jedním ze zakladatelů obecně prospěšné
společnosti TOULAVA, o.p.s.:
100% pro
0% proti
0% se zdrželo hlasování
Hlasování o jednorázovém vstupním poplatku zakladatele ve výši 5 000,- Kč,
který bude poukázán na účet společnosti do 3 měsíců od založení obecně
prospěšné společnosti a o případném pravidelném ročním členském příspěvku do
výše 3 000,- Kč:
100% pro
0% proti
0% se zdrželo hlasování
Hlasování o zplnomocnění Ing. Moniky Hienlové, nar. 19.11.1979, trvalým
bydlištěm Františkov 29, 391 43 Mladá Vožice k zastupování právnické osoby ve
všech záležitostech a jednáních týkajících se založení a následného fungování
obecně prospěšné společnosti TOULAVA, o.p.s. v plném rozsahu a bez
jakýchkoliv omezení jménem právnické osoby a to na dobu neurčitou.
100% pro
0% proti
0% se zdrželo hlasování
8) Členka Programového výboru Milena Belšánová přednesla zprávu z exkurze
v LAG Tirschenreuth a MAS Sokolovsko, která se uskutečnila ve dnech 18.19.4.2012 v rámci projektu spolupráce místních akčních skupin „Řemeslo má zlaté
dno“. Exkurze se z MAS Krajina srdce zúčastnilo 47 lidí, především žen.
Zastoupeny byly obce Smilovy Hory, Šebířov, Dolní Hořice, Nemyšl, Mladá
Vožice, Sudoměřice u Tábora, Borotín, Chotoviny, Nadějkov a Sedlec-Prčice.
Zúčatnili se někteří členové MAS a převážnou většinou účastníků exkurze byli
absolventi kurzů řemesel, které se v rámci projektu také pořádaly.
Paní Belšánová pohovořila o navštívených místech, pozastavila se nad tím, jak
v Německu dokáží „prodat“ i maličkost, např. v centru ekologické výchovy dostali
účastníci exkurze přednášku o tom, jak léčivé účinky má např. kopřiva, jaké má
využití, jak ji trhat a zpracovávat apod.. přitom kopřiva je u nás vlastně plevel,

všichni ji známe,.. Náš problém tedy je, že neumíme z běžných, pro nás všedních
věcí udělat trhák, neumíme je dostatečně propagovat a využít např. v rozvoji
cestovního ruchu. Další zajímavostí je, že partnerská místní akční skupina LAG
Tirschenreuth postavila cestovní ruch na motivu, kterým je všem známý kapr –
s tímto motivem se pracuje úplně všude: lavičky, značení, místní kulinářské
speciality, upomínkové předměty atd..
Co se týká navštíveného regionu partnerské místní akční skupiny Sokolovsko,
pohovořila paní Belšánová nejprve o obci Březová, kde starosta obce přivítal
účastníky exkurze v multifuknčním centru, které zde z evropských dotací
vybudovali. Jeho součástí byly interaktivní koutky jako golf, střelba, ale také
bowling, atd. Pan Krejčí doplnil, že s ohledem na počet obyvatel obce Březové,
která jich má cca 550, se jedná o neefektivní a předraženou investici, která nemůže
mít v místě využití. Dále paní Belšánová zmínila, že byť nám partnerská MAS
Sokolovsko zařídila ubytování v nově postavené ubytovně, správcová o tom, že
tam má být cca 60 lidí ubytováno, nevěděla, když tam autobusy v noci přijeli.
Naštěstí paní správcová byla nemocná a na plánovaný víkend na chalupě neodjela,
takže naštěstí všichni byli ubytováni a rozmístěni v pokojích podle plánu. Pan
Krejčí doplnil, že je z toho patrné, jak které MAS pracují a jak zvládají aktivity
typické pro cestovní ruch. O kvalitě práce MAS také vypovídá účast lidí na
exkurzi, kdy např. z MAS Český Les, která má více než 60 tisíc obyvatel, se
exkurze zúčastnilo asi 15 lidí, nejspíše rodinných příslušníků zaměstnanců MAS.
Na to navázala předsedkyně s tím, že předmětem certifikace MAS je právě
zkvalitnit práci MAS, které na principech metody LEADER nepracují nebo které
nevznikly zezdola, ale byly založeny komerčními poradenskými firmami.
Ráno účastníci exkurze absolvovali krátké zastavení s vyhlídkou na uhelné doly,
které na obrovské ploše drasticky mění krajinný ráz. Tamní projektanti si lámou
hlavu s tím, co po vytěžení dolů s tak vydrancovanou krajinou udělají, původní
nápad přeměnit doly v obrovskou vodní plochu ale vzal za své, neboť by taková
přeměna krajiny způsobila i změnu místního klimatu. Účastníci exkurze byli
nadšeni návštěvou historického městečka Loket s úžasnou dominantou zámku.
Statek Bernard skýtá několik prohlídkových okruhů s interaktivními prvky, ze
kterých je zřejmé, že zde byla profinancována obrovská spousta peněz. Jsou zde i
řemeslné dílny, které ale spíše skomírají, protože řemeslníci nemají valný odbyt.
Akce, které se zde pořádají, jsou tvrdě komerční a nemají s přehlídkou řemesel
mnoho společného. Paní Belšánová zkonstatovala, že akce, které se pořádají na
území MAS Krajina srdce, umíme pojmout podstatně tradičnějším způsobem.
Exkurze byla hodnocena jako velice inspirativní s celou řadou příkladů dobré ale i
špatné praxe. Monika Hienlová zmínila, že kancelář obdržela několik děkovných
emailů a telefonátů.
9) Monika Hienlová představila projekty, které se realizují v rámci Opatření č. IV.2.1
– realizace projektů spolupráce mezi místními akčními skupinami. MAS Krajina
srdce v současné době realizuje tři projekty spolupráce:
a) Řemeslo má zlaté dno – již probíhá ukončení projektu, v září je
naplánováno podání Žádosti o proplacení výdajů na RO SZIF
b) Za poklady venkova – probíhá realizace, manažer projektu Ing. Miroslav
Dlouhý zmínil, že se v rámci projektu pořídily mobilní dřevěné stánky,
velkokapacitní stan a pivní sety, takže případní zájemci si u něj mohou

rezervovat termíny k jejich zapůjčení. Pravidla zápůjčky se momentálně
vytvářejí a výše poplatku bude odpovídat režijním nákladům, které obsahují
cestovné a odměnu brigádníků za postavení a demontáž
c) Venkovská tržnice III – realizace zahájena, manažer projektu Ing.
Miroslav Dlouhý krátce představil, co se v informačním systému bude
inovovat (e-shop, GPS navigace, QR kódy, mapová interpretace statistických
dat vhodná pro srovnávání MAS mezi sebou a jako vhodný podklad pro
tvorbu další strategie/strategií)
Předsedkyně dále zmínila, že byly podány další dva projekty spolupráce, které
prošly administrativní kontrolou na CP SZIF (centrálním pracovišti Státního
zemědělského intervenčního fondu v Praze) a čekáme na stanovení termínů
veřejných obhajob, které probíhají před komisí sestavenou z pracovníků Mze,
SZIF a zástupců Národní sítě MAS ČR v budově Ministerstva zemědělství ČR:
d) Chuť a vůně domova – předmětem projektu je sběr tradičních receptů
našich babiček, kurzy vaření, semináře o zpracování místních produktů,
vydání regionální kuchařky, kulinářská soutěž, předání know-how majitelům
hospod a restauračních zařízení, aby tradiční místní speciality zařadili do
nabídky jídel a zdůraznili tak místní potenciál a posílili regionální identitu
e) Venkovské tradice v krajině II – předmětem projektu jsou výsadby
ovocných stromů podél cest a silnic, založení nových sadů a pořízení
technologií pro zpracování místních produktů za minimální režijní poplatek.
Technologie budou umístěny v Nadějkově (Okrašlovací spolek pro Nadějkov
a okolí) a Slapsku (Občanské sdružení Švestka).
10) Stejně jako v minulých letech pořádala/pořádá i letos MAS Krajina srdce
mezinárodní projekty pro mládež. Přehled projektů, kterých se mladí lidé z území
MAS letos mohou zúčastnit, budou-li projekty podpořeny (nebo se již zúčastnili):
- European traditions and – v Polsku (+ČR, Rumunsko), 6 účastníků, 18.28.2.2012
- Let´s do it together – ČR (+Španělsko), 12 účastníků, 21.-29.8.2012
- Connect 2012 – Lotyšsko (ČR, Litva), 7 účastníků, 12.-20.8.2012
- Feed yourself! – Lotyšsko (ČR, Litva, Itálie), 5 účastníků, 12.-25.9.2012
Předsedkyně vyzvala přítomné, aby pomohli s propagací těchto aktivit pro mladé.
Zmínila, že pokud se skupina nenaplní z mladých lidí z území MAS Krajina srdce,
oslovují se vždy partnerské MAS, takže se nestane, že by se projekty nenaplnily.
Je ale škoda této příležitosti nevyužít. Opět zmínila, že mladí lidé jsou důležitou
cílovou skupinou, na kterou je místní akční skupina zaměřena. Bez mladých lidí se
zájmem o venkov by nemělo význam jakékoliv aktivit na venkově vyvíjet, neboť
mládež je naše budoucnost. Díky mezinárodním projektům vychováváme pro naše
venkovské území nové mladé lídry.
Monika Hienlová ukončila Členskou schůzi, poděkovala všem přítomným za
jejich hojnou účast a tím tak projevený zájem o náš venkov.
Dále poděkovala za nezištnou pomoc a aktivitu těmto členům:
- Členům Programového výboru za podporu v práci a pomoc při řešení
problémů
- Ing. Mirkovi Dlouhému za pomoc při oslovování nových obcí při řešení
pokrytí „bílých míst“ místními akčními skupinami

-

Mgr. Jiřímu Honzovi za pomoc při prezentaci MAS na Zahrádkářské výstavě
v Chotovinách
Mileně Belšánové za vedení exkurze v Německu a Královském Poříčí
Monice Strejcové za přípravu kvalitního mezinárodního projektu pro mládež
„Let´s do it together!“
Jarce Markové za prezentaci MAS Krajina srdce v Radimovicích u Želče
Manželovi Petrovi Hienlovi, bez kterého by nebylo nic možné…
Ing. Lídě Dvořákové za spolupráci jménem MAS Krajina srdce s místní akční
skupinou Via Rustica

___________________________________________________________________________
Usnesení Členské schůze 2012:
Schvaluje:
1) hospodářský výsledek ve výši 552 188,51,- Kč za rok 2011,
2) připojení obcí Nasavrky, Meziříčí, Dražice, Svrabov, Drhovice, Dražičky do
územní působnosti MAS Krajina srdce,
3) podmínečné připojení obce Vlčeves do územní působnosti MAS Krajina srdce za
předpokladu, že připojení této obce nebude ze strany Státního zemědělského
intervenčního fondu či Ministerstva zemědělství ČR rozporováno,
4) podmínečné připojení obce Turovec do územní působnosti MAS Krajina srdce za
předpokladu, že zastupitelstvo obce Turovec odsouhlasí připojení do MAS a také
Strategický plán LEADER a dále za předpokladu, že připojení této obce nebude ze
strany Státního zemědělského intervenčního fondu či Ministerstva zemědělství ČR
rozporováno,
5) podmínečné připojení obce Radimovice u Tábora do územní působnosti MAS
Krajina srdce, za předpokladu, že zastupitelstvo obce Radimovice u Tábora
odsouhlasí připojení do MAS a také Strategický plán LEADER,
6) aby MAS Krajina srdce byla jedním ze zakladatelů obecně prospěšné společnosti
TOULAVA o.p.s.,
7) jednorázový vstupní poplatek zakladatele obecně prospěšné společnosti
TOULAVA o.p.s. ve výši 5 000,- Kč, který bude poukázán na účet společnosti do
3 měsíců od jejího založení a dále schvaluje případný členský příspěvek do výše
3 000,- Kč ročně.
Zplnomocňuje:
1) Ing. Moniku Hienlovou, nar. 19.11.1979, trvalým bydlištěm Františkov 29, 391
43 Mladá Vožice k zastupování právnické osoby ve všech záležitostech a
jednáních týkajících se založení a následného fungování obecně prospěšné
společnosti TOULAVA, o.p.s. v plném rozsahu a bez jakýchkoliv omezení
jménem právnické osoby a to na dobu neurčitou.
Bere na vědomí:
1) zprávu o konferenci v Bruselu,
2) výroční zprávu za rok 2011,
3) informace o Výzvě k předkládání projektů v roce 2012,
4) zprávu z exkurze v LAG Tirschenreuth (Německo) a MAS Sokolovsko,
5) stav realizace a přípravy projektů spolupráce místních akčních skupin,
6) informace o realizovaných a podaných mezinárodních projektech pro mládež.

Příloha zápisu:
1) Prezentace ke Členské schůzi
2) Prezentace z konference v Bruselu
3) Výroční zpráva za rok 2011
4) Zakládací smlouva TOULAVA o.p.s. a Plná
moc pro zástupce

V Mladé Vožici 31.5.2012

Zapsala:

Alena Švecová

…………………………………………

Ověřil:

František Zrzavecký

………………………………………....

Schválila:

Ing. Monika Hienlová

…………….…………………………...

