ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZÁJMOVÉ SKUPINY MĚSTA A OBCE
Místo, den a čas zahájení jednání: Obecní úřad Kamenné Žehrovice, 5.5.2015, 10:00
hodin.
Přítomni: Karel Sklenička (Obec Lány), Soňa Černá (Obec Kamenné Žehrovice), Roman
Foršt (Město Stochov), Jaroslav Pošta (Obec Tuchlovice), Libor Němeček (Obec Kačice),
Daniela Veselská (Obec Kačice), Luboš Fleischmann (manažer MAS), Jan Bittner (host).

Začátek jednání v 10:00 hodin.
Paní starostka Soňa Černá přivítala přítomné na Obecním úřadě v Kamenných Žehrovicích a
předala slovo pan předsedovi MAS Svatováclavsko, z.s., Karlovi Skleničkovi. Ten zahájil
jednání.
Nejprve informoval o přiděleném IČ MAS Svatováclavsko, z.s. (03988457) a založení účtu u
České spořitelny, a.s. (4051028319/0800).
Informoval o jednání pléna KS MAS Středočeského kraje, které se konalo 24.4.2015 na území
MAS Dolnobřežansko v obci Zvole. Během jednání pléna představil naší MAS. Dále
informoval o dalších bodech programu jednání, které jsou součástí přílohy tohoto zápisu (zápis
z jednání Pléna MAS Středočeského kraje). Účastníci jednání byli informováni o prvním
návrhu předpokládaných alokací pro tvorbu implementační části strategie jednotlivých MAS.
Ty budou rozhodující pro vytvoření finančního plánu pro období 2016 – 2023. MAS
Svatováclavsko, z.s. podle tabulky má nárok na čerpání z 2 operačních programů takto: OP
IROP: 17,627 mil. Kč, OP PRV: 4,721 mil. Kč, režie: 5,215 mil. Kč, režie VVV: 0,487 mil.
Kč. Příští jednání Pléna MAS Středočeského kraje se uskuteční 29. května 2015 (Svatojiřský
les, Pojedy). Za MAS Svatováclavsko, z.s. se zúčastní Ing. Roman Foršt, Ing. Mgr. Daniela
Veselská a Ing. Luboš Fleischmann.
Ing. Luboš Fleischmann informoval o aktuálním stavu přípravy vypracování strategie a po
následné diskusi byla dohodnuta témata, o kterých se v rámci strategie bude jednat. Manažer
má za úkol domluvit setkání ve všech obcích na územ s jednotlivými zástupci zájmových skupin
na území MAS. Těchto schůzek se vždy zúčastní, kromě jednotlivých zástupců organizací, Ing.
Luboš Fleischmann za kancelář MAS Svatováclavsko, z.s. a vždy buď předseda, nebo někdo z
místopředsedů. Účast dalších zájemců z řad zástupců obcí je vítána.
Témata setkání: spolková činnost, podnikatelé, zemědělství na území, školy a školská zařízení.
Pan předseda Karel Sklenička dále zdůraznil, aby byla MAS Svatováclavsko, z.s. včas
přihlášena do Národní sítě MAS ČR. Dále informoval a připomněl, že po obdržení výsledku
žádosti o standardizaci bude nutné svolat Valnou hromadu. Na ní se budou muset odsouhlasit
členské příspěvky a opravit Stanovy. Vše však záleží na „chybníku“ ze strany SZIF.

Konec jednání v 11:10 hodin.
Zapsal: Ing. Luboš Fleischmann

