
  

 
 

„Společně k cíli.“                 Zápis z jednání Valné hromady 
MAS rozvoj Kladenska a Prahy-západ, z. s. 

dne 3. 9. 2020 v Kněževsi 
 

I. Úvodní slovo 

Předseda spolku Filip Uhlíř zahájil jednání v 16:30 hodin přivítal přítomné a konstatoval, že vzhledem k počtu 
účastníků je Valná hromada je usnášeníschopná a že žádná ze zájmových skupin MAS nemá vice než 49 % 
hlasovacích práv. Zapisovatelem byla zvolena paní Miroslava Novopacká a schvalovatelem zápisu pan Filip Uhlíř. 
Dále seznámil přítomné s navrženým programem jednání, který byl odsouhlasen. 

 

II. Seznámení členů Valné hromady s aktuálním stavem 

Předseda spolku informoval členy o dosavadních aktivitách MAS. Představil vyhlášené výzvy z  programových rámců 
IROP  a PRV. Informoval o přihlášených projektech ve výzvách, stavu administrace, o výši alokací jednotlivých 
projektů ve výzvách a zbývajících alokacích. Informoval VH o dopisu z řídícího orgánu IROP o stanovaní milníku 
čerpání pro rok 2020 a aktuálním stavu plnění. Dále seznámil členy s plánovanými výzvami PRV a IROP na rok 2021. 
Předseda informoval přítomné, že by bylo vhodné upravit strategii jak v IROP tak v PRV a u PRV navíc rozšířit 
strategii o tzv. Článek 20 a přesunout finanční prostředky z opatření, o které není v území zájem na opatření, o které 
zájem je, tak, aby alokované prostředky byly efektivně čerpány.  
Valná hromada bere na vědomí připravované výzvy na rok 2021. 
Valná hromada souhlasila s úpravou a rozšířením strategie a s přesunem finančních prostředků s ohledem na zájmy 
žadatelů o jednotlivá opatření a kompetence ke schválení konkrétních úprav předává Radě spolku. 

 

III. Volba Rady spolku  

Jako členové Rady spolku byli jednomyslně zvoleni: 

Rada spolku si během krátkého přerušení jednání VH zvolila svého předsedu. Předsedou byl zvolen pan Jiří Kettner. 

 

IV. Volba Dozorčí rady  

Jako členové Dozorčí rady byli jednomyslně zvoleni:  

č.  Název člena Zájmová skupina PO/FOP/FO 
1  Jiří Kettner  - předseda  Podnikatelé ostatní FOP 
2  Miroslav Čáp Podnikatelé zemědělci FO 
3  Klára Zajacová Děti, mládež, vzdělávání FO 

č.  Název člena Zájmová skupina PO/FOP/FO 
1  Vladimír Weiss - předseda  Občané FO 
2  Šárka Voplakalová Kulturní a společenská činnost FO 
3  Petr Sláma Sportovní činnost  FO 



  

 
 

„Společně k cíli.“ Dozorčí rada si během krátkého přerušení jednání VH zvolila svého předsedu. Předsedou 
byl zvolen pan Vladimír Weiss. 

V. Volba Výběrové komise  

Valná hromada rozhodla, že Výběrové komise bude mít 3 členy.  
Jako členové Výběrové komise byli jednomyslně zvoleni: 

Výběrová komise si během krátkého přerušení jednání VH zvolila svého předsedu. Předsedkyní byla zvolena paní Ditta 
Kettnerová. 

VI. Seznámení s plánem přípravy strategie CLLD na programové období 2021-2027 

Předseda spolku informoval členy o přípravě nového programového období 2021-2027.  Aktuálně probíhá proces 
standardizace. Žádost o standardizaci bude podána do konce září s tím, že podklady pro standardizaci budou 
vycházet z tohoto jednání. Valná hromada bere na vědomí průběh standardizačního procesu a vyjádřila souhlas 
s podáním žádosti o standardizaci. 

 

VII. Schválení závěrečné zprávy                                                     

Valné hromadě byla představena závěrečná zpráva za rok 2019 a VH jí vyjádřila souhlas. 

 

VIII. Závěr                                                                         

Předseda spolku poděkoval všem přítomným a jednání VH ukončil.                      

 

 

 

 

 

Zapsal(a) : Miroslava Novopacká                                    Ověřil(a) : Filip Uhlíř 

 

č.  Název člena Zájmová skupina PO/FOP/FO 
1  Dita Kettnerová  - předsedkyně  Děti, mládež, vzdělávání FO 
2  Miloš Krupička  Podnikatelé zemědělci FO 
3  Tomáš Racocha st. Sportovní činnost FO 


