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Zápis ze zasedání Rady místní akční skupiny MAS Podchlumí, z. s. 
 ze dne 30. 11. 2016, 9:30 Holovousy  
 
Usnášeníschopnost Rady MAS Podchlumí, z. s.:   ANO (dle prezenční listiny 60 %) 
Zastoupení veřejného sektoru nižší než 49 %:   ANO (dle prezenční listiny 0 %) 
Zastoupení zájmových skupin nižší než 49 %:   ANO (dle prezenční listiny, 33 %) 
 

 
Zapisovatelka:   Ing. Helena Kráčmarová 
Ověřovatel:   Zdeněk Rajm 
 

 
Program: 

1. Zahájení 
2. Úprava strategie CLLD „Na společné cestě krajem ovoce a pískovce“ dle pokynů poskytovatele 
3. Úprava rozpočtu dotace na režie MAS (4.2 IROP), dle pokynů poskytovatele 
4. Různé 

 

 

1. Zahájení  
 
Ing. Petra Štěpánková přivítala všechny přítomné, dle prezenční listiny konstatovala usnášeníschopnost 
Rady MAS, zastoupení veřejného sektoru i zájmových skupin nižší než 49 %, seznámila přítomné s 
programem a v řádném termínu zahájila jednání. Zapisovatelkou byla určena Ing. Helena Kráčmarová 
ověřovatelem byl navržen pan Zdeněk Rajm. 

 
Proběhlo hlasování: 
pro:  4 proti:  0 zdržel se:  0 
 

Usnesení č. 1: Rada MAS schvaluje program, zapisovatele i ověřovatele zápisu. 
 
 

2. Úprava strategie CLLD „Na společné cestě krajem ovoce a pískovce“ dle pokynů 

poskytovatele 
 
Ing. Štěpánková předložila přítomným upravenou strategii CLLD a vysvětlila jim úpravy, které byly nutné 
pro vypořádání věcného hodnocení SCLLD.  Změny se týkají převážně programového rámce IROP.  
 

Proběhlo hlasování: 
pro:  4  proti: 0   zdržel se: 0 

 
Usnesení č. 2 Rada MAS schvaluje předložené vypořádání věcného hodnocení strategie CLLD                
„Na společné cestě krajem ovoce a pískovce“. 
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3. Úprava rozpočtu dotace na režie MAS (4.2. IROP) 
 
Ing. Štěpánková předložila přítomným změny v rozpočtu dotace na režie MAS. Změny souvisí s úpravou 
etap v projektu, se způsobem časového zahrnutí do jednotlivých etap, a dokument Podklady pro 
hodnocení žádosti o podporu.  Na doporučení poskytovatele se ve finančním plánu upravil i termín 
předkládání žádostí o platbu.  
 

Proběhlo hlasování: 
pro: 4  proti: 0   zdržel se: 0 

 
Usnesení č. 3 Rada MAS schvaluje úpravy v rozpočtu na režie MAS, finanční plán projektu a změny v  
dokumentu Podklady pro hodnocení žádosti o podporu. 
 
 
 
Zapsala dne: 30.11. 2016  Ing. Helena Kráčmarová  ........................................... 
 
  
 
Ověřovatel: Zdeněk Rajm ...........................................  
 
 
 
Manažerka MAS Podchlumí, z.s.:                           Ing.Petra Štěpánková ……………………………………….. 
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