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Zápis z 46. jednání Správní rady obecně prospěšné společnosti 

Podhůří Železných hor konané dne 22.1.2020. 

 

 

 
Přítomni: viz příloha č. 1 – Prezenční listina 

 

Zapisovatel: Jana Baladová 

Ověřovatel zápisu: Jindřich Šíp 

 

 

Program:  

Program jednání: 

 

1. Schválení programu 

2. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu 

3. Zpráva ředitelky MAS 

4. Jednání o výši vstupního poplatku 

5. Personální záležitosti 

6. Diskuse 

7. Závěr 

 

 

1) Úvod – pan Ing. Tomáš Škaryd, předseda správní rady přivítal přítomné členy správní rady 

(SR) a v 15:05 hod. zahájil jednání. Oznámil, že přítomno je 8 členů a SR je usnášeníschopná. 

Poté přítomné seznámil s programem jednání. 

 

Návrh usnesení č. 1/46: 

 

SR schvaluje program jednání 

 

Hlasování: Pro: 8   Proti: 0   Zdržel se: 0 

 

Usnesení bylo přijato. 

 

 

2) Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu 

Pan Škaryd navrhl na zapisovatelku Janu Baladovou a na ověřovatele zápisu pana Jindřicha 

Šípa 

 

 

Návrh usnesení č. 2/46: 

SR schvaluje jako zapisovatelku Janu Baladovou a jako ověřovatele zápisu pana Jindřicha Šípa 
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Hlasování: Pro: 8   Proti: 0   Zdržel se: 0 

 

Usnesení bylo přijato. 

 

 

3) Zpráva ředitelky MAS 

Paní ředitelka odprezentovala činnost společnosti za rok 2019. Připravili jsme dotazník pro 

obyvatele k vyjádření potřeb v území, zpracovali jsme sami Evaluační zprávu střednědobého 

hodnocení MAS. Paní ředitelka shrnula počet vyhlášených výzev a přijatých projektů za celý 

rok. Představila projekt Lavičky po vrstevnici, který vznikl na základě veřejného projednání 

s obyvateli a projekt Dny medu, kde jsme již tradičně pomáhali s organizací místním včelařům. 

Zmínila, že MAS se účastní pracovních skupin Podnikání a kulatých stolů pořádaných OP 

Zaměstnanost. Dále vyzdvihla úspěch našeho projektu Krámek s dobrotami, zde jsme byli 

osloveni MPSV k prezentaci na Leaderfestu v Žatci a na konferenci v evropském parlamentu 

v Bruselu. Odkaz na video o Krámku s dobrotami: https://www.esfcr.cz/detail-clanku/-

/asset_publisher/BBFAoaudKGfE/content/kramek-s-dobrota-1 

Odkaz na video z konference v Bruselu: 

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/highlights-conference-eu-initiative-

community-led-local-development-clld-2-4-dec-2019_en. Dále paní ředitelka představila 

inspirativní projekty jiných MAS:: https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-

udalosti/219411000101010/obsah/725665-udrzitelnost-duchodoveho-systemu 

Následně paní ředitelka nastínila plán toho, co nás pracovně čeká v roce 2020.  

  

Návrh usnesení č. 3/46: 

SR bere na vědomí zprávu ředitelky MAS Podhůří Železných hor 

 

 

4) Jednání o výši vstupního poplatku 

SR na minulém zasedání schválila změnu výše vstupního poplatku pro nové členy MAS z 2 000 

Kč na 20 000 Kč. Dle SZIF je navýšení vstupního poplatku diskriminační. Navýšením 

vstupního poplatku by došlo k porušení základních standardů MAS, tím by se porušily 

podmínky standardizace naší MAS, tento dokument je pro MAS závazný a jeho porušení je ze 

strany ŘO sankcionováno. SR navrhuje revokaci usnesení č. 3/44 a ponechání vstupního 

poplatku ve výši 2 000 Kč. 

 

Návrh usnesení č. 4/46: 

SR revokuje usnesení č. 3/44 a schvaluje výši vstupního poplatku pro nové členy v původní 

výši 2 000 Kč 

 

Hlasování: Pro: 7   Proti: 1   Zdržel se: 0 

 

Usnesení bylo přijato 

 

 

5) Personální náležitosti 

Paní ředitelka požádala členy SR o odměny za uplynulý půl rok 2019. Pan předseda konstatoval, 

že vzhledem k úspěchům, které MAS dosáhla, navrhuje odměnu ve výši … pro paní ředitelku 

https://www.esfcr.cz/detail-clanku/-/asset_publisher/BBFAoaudKGfE/content/kramek-s-dobrota-1
https://www.esfcr.cz/detail-clanku/-/asset_publisher/BBFAoaudKGfE/content/kramek-s-dobrota-1
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/highlights-conference-eu-initiative-community-led-local-development-clld-2-4-dec-2019_en
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/highlights-conference-eu-initiative-community-led-local-development-clld-2-4-dec-2019_en
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-udalosti/219411000101010/obsah/725665-udrzitelnost-duchodoveho-systemu
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-udalosti/219411000101010/obsah/725665-udrzitelnost-duchodoveho-systemu
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a … pro paní Janu Baladovou. Dále pan předseda navrhl navýšení platu paní ředitelce o … Kč 

a paní Janě Baladové o … Kč od 1.1.2020.Všichni přítomní s návrhem souhlasili. 

 

Návrh usnesení č. 5/46: 

SR schvaluje odměny pro paní ředitelku Jaromíru Valehrachovou a paní Janu Baladovou 

v navržené výši … Kč pro každou a navýšení platů pro paní ředitelku o … Kč a pro paní Janu 

Baladovou o … Kč s platností od 1.1.2020. 

 

Hlasování: Pro: 8   Proti: 0   Zdržel se: 0 

 

Usnesení bylo přijato. 

 

 

Dále pan předseda přednesl návrh na vyplácení odměn členům výběrové komise a 

programového výboru za účast na jednání v sazbě … Kč na hodinu členům orgánů a předsedům 

orgánů navíc proplácet hodinovou přípravu na jednání. S návrhem všichni souhlasili. 

 

 

6) Diskuse:  

Do diskuze neměl nikdo příspěvek. 

 

 

7) Závěr 

Pan Škaryd poděkoval všem přítomným členům a jednání ukončil v 16:30 hod. 

 

 

 

 

 

Předseda správní rady:   ………………………………………..   

 

 

Zapisovatel:     ………………………………………… 

 

 

Ověřovatel zápisu:    ………………………………………… 

 


