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MAS Českomoravské pomezí o.p.s  

Zápis z jednání správní rady č. 4/2016/SR 

Datum a čas:  14. dubna 2016  Přílohy: 1 

Místo jednání:  Polná   Zapisovatel: Klára Dvořáková 

Předsedající:  Ing. Vojtěch Rosický, předseda SR 

Usnášeníschopnost Účast členů (dle prezenční listiny): 6, Plná moc: 0 

Jednání správní rady je usnášeníschopné. 

 

01. Zahájení 

Zasedání zahájil předseda správní rady Ing. Vojtěch Rosický a ověřil usnášeníschopnost 

jednání. K navrženému programu jednání nebyly vzneseny návrhy na jeho úpravu a SR přijala 

navržený program jednání:  

Program jednání: 

1) Zahájení 
2) Informace o podání SCLLD MAS CMP do systému MS 2014+ 
3) Úprava odměňování ředitele o.p.s. 
4) Informace o způsobu animace škol v programu OP VVV 
5) Informace o projektu MA21 
6) Diskuse 
7) Závěr 

Usnesení 01/04/2016/SR 

Správní rada schvaluje program jednání a pověřuje zápisem jednání Kláru Dvořákovou.  

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0 zdržel se 0. 
 

02. Informace o podání SCLLD MAS CMP do systému MS 2014+ 
Předseda správní rady informoval o úspěšném podání Strategie MAS ČMP do výzvy 4.1. 

IROP. Strategie byla úspěšně 31. 3. 2016 zadána do monitorovacího systému MS2014+ a 

odeslána k posouzení na Řídící orgán (MMR).  

Usnesení 02/04/2016/SR 

Správní rada bere na vědomí podání SCLLD. 
 

03. Úprava odměňování ředitele o.p.s. 
 Předseda správní rady V. Rosický podal návrh na úpravu výše odměny ředitele o.p.s., dle 

materiálu č. pr1/04/20156/SR. Návrh je v souladu se změnou Zakládají listiny MAS ČMP. 

Usnesení 03/04/2016/SR 

Správní rada schvaluje výši měsíční odměny ředitele o.p.s. od 1. 5. 2016 ve výši 2.400 Kč.  

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0 zdržel se 0. 
 

04. Informace o přípravě animace škol v programu OP VVV 
M. Vencovská podala informace o průběhu animace škol v regionu. Jedná se zejména o 

pomoc školám se šablonami z OP VVV (operační program Věda – výzkum - vzdělávání), 

síťování škol a posílení jejich spolupráce v regionu. Zatím bylo podáno pouze avízo o 

připravované výzvě a v Brně proběhlo školení ro zástupce MAS (účast Rosický, Vencovská).  
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Usnesení 04/04/2016/SR 

Správní rada bere na vědomí informace o průběhu animace škol. 

 

05. Informace o projektu MA21 
M. Vencovská informovala o realizaci aktivit v rámci  MA21. Jedná se přípravu aktivit 

Dvoudenní setkání zástupců obcí (27. - 28. 5. 2016), leták o nakládání s odpady a Pas 

prázdninového cestovatele. Do soutěže Matka Země se přihlásilo 8 základních škol a 4 

mateřské školky.  

Usnesení 05/04/2016/SR 

Správní rada bere na vědomí informace o realizaci projektu MA21 za období březen – duben 

2016.  
 

06. Diskuse – bez příspěvků 

 

08. závěr – V. Rosický poděkoval za účast a ukončil jednání.  

 

 

 

V Polné dne 14. 4. 2016 

 

 

……………………………………………                   ………………………………………….  

Ing. Vojtěch Rosický,      Marta Vencovská,        

předseda správní rady     ředitelka o.p.s.  

     

 

 

 

 


