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Zápis z informativní schůzky MAS Krušné hory, o.p.s. 

ze dne 09.10.2014 od 9.00 hod., v zasedací místnosti Rady města, 1. patro, MěÚ Ostrov, Jáchymovská 1. 

Přítomní: viz prezenční listina 

Hosté:  Ing. A. Fürbachová, p. Večerka 

Omluven: p. Níč, p. Koldinský 

Paní ředitelka, Ing. Jana Urbánková, zahájila jednání v 9.00 hod. v zasedací místnosti Rady města. Přivítala 

přítomné, představila svou osobu ve funkci ředitelky společnosti MAS Krušné hory, o.p.s., jmenovanou Správní 

radou dne 18.9.2014, a seznámila přítomné s programem jednání a předala jim veškeré podklady týkající se 

dnešní schůzky. 

 

Bod 1) Představení týmu a kontakty na pracovníky MAS Krušné hory, o.p.s. 

Ing. Jana Urbánková představila tým společnosti MAS Krušné hory, o.p.s. . Přítomným sdělila, že byla do funkce 

ředitele jmenována Správní radou dne 18.9.2014, dále představila 2 manažerky. Ing. Luďku Všetičkovou, 

manažerku na plný úvazek a pí Karlu Bláhovou, manažerku na 0,5 úvazku, která se zabývá problematikou Strategie 

MAS. 

Bod 2) Stávající organizační struktura MAS Krušné hory, o.p.s. a MAS převzatá ze Sdružení Místní akční skupiny 

Krušné hory. 

Ing. Jana Urbánková předala přítomných seznam orgánů MAS, které do současné doby působily a byly převzaty 

z Občanského sdružení „Místní akční skupiny Krušné hory západ“ s tím, že v lednu příštího roku tj. do 31.1.2015 se 

sejde nejvyšší orgán MAS „Plénum“ a dojde nově ke zřízení nových orgánů MAS a volbě členů těchto orgánů. 

Dále přítomné seznámila s novou organizační strukturou (viz příloha zápisu), která vychází jak se zákona, tak 

zakladatelské listiny o.p.s a také z podmínek metodiky Standardizace místních akčních skupin v programovém 

období 2014-2020. Návrh nové organizační struktury byl projednán s právním zástupcem JUDr. R. Křížem.  

Bod 3) Standardizace místních akčních skupin a její Strategie 

Ing. Jana Urbánková, probrala bod po bodu týkající se problematiky standardizace a certifikace. Následně sdělila 

co je nutné schválit, abychom mohli zažádat o certifikát od Ministerstva zemědělství ČR, a mohli se podílet na 

implementaci programů z evropských fondů a investičních fondů.  

Dále Ing.  Jana Urbánková informovala přítomné, že je zapotřebí, aby se vyjádřili k dosavadní verzi strategie MAS, 

která je ke stažení na webových stránkách MAS: www.mas-krusnehory.cz a poslali připomínky vč. svých 

projektových záměrů, k zapracování a to nejpozději do 30.10.2014. 

Následné kroky ke schválení obcemi/městy: 

 do 31.12.2014  - Schválit v ZO/ZM územní působnost MAS Krušné hory (viz usnesení) 

 do 31.12.2014  - Schválit v ZO/ZM podání projektové žádosti o Standardizaci (viz usnesení) 

 do 31.12.2014  - Souhlas s realizací Strategie na území působnosti MAS Krušné hory (viz unesení) 

http://www.mas-krusnehory.cz/
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 do 31.12.2014  - Schválení uzavření Rámcové partnerské smlouvy  vč. jejího fyzického  uzavření 

oběma smluvními stranami (viz usnesení) 

 

Dalším bodem jednání bylo seznámení s poměrem partnerů v MAS. Přítomní byli informováni o poměru 

hlasovacích práv členů orgánů MAS. Žádná zájmová skupina nebo sektor nemůže mít více jak 49% hlasovacích 

práv. Ze současného počtu potencionálních partnerů vychází, že je nutné sehnat další subjekty z oblasti NNO a 

soukromé subjekty, se kterými bude uzavřena Rámcová partnerská smlouva.  

V současné době má MAS Krušné hory, o.p.s. podepsanou Rámcovou smlouvu o partnerství s 12 NNO, PO a FO a 

s 5 ti obcemi (Dalovice, Horní Blatná, Merklín, Božíčany, Kyselka). Rámcové smlouvy o partnerství byly projednány 

s JUDr. R. Křížem. 

Zastupitelé obcí byli požádáni, zda by oslovili nové potencionální členy MAS z jejich území. Ing. Jan Horník, 

starosta obce Boží Dar, požádal pí ředitelku Ing. Janou Urbánkovou, zda by bylo možné zaslat elektronicky 

podklady k předání pro partnery (partnerská smlouva apod.). 

 

Ing. Jana Urbánková informovala přítomné, že byla vytvořena pracovní verze Statutu o.p.s., který odpovídá 

navrhované organizační struktuře. Pracovní verze Statutu byla projednána a prokonzultována s právním 

zástupcem JUDr. R. Křížem.  Do konce října 2014 by mělo dojít ze strany obcí k připomínkování Statutu.  

V současné době se připravuje program pro jednání Správní rady, kde by mělo dojít ke schválení Rámcové 

partnerské smlouvy a ke schválení Statutu a zřízení organizační složky MAS v MAS Krušné hory, o.p.s. . 

 

Bod 4) Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Krušné hory, o.p.s. 

Dalším velmi důležitým bodem jednání byla strategie MAS. Na strategii MAS se pracuje od července roku 2013, 

která se zpracovávala v rámci PRV ČR 2007 – 2013, opatření III.4.1 Získávání dovedností, animace a provádění 

(kostra) a následně dopracování bylo hrazeno z Operačního programu technické pomoci. Tento operační program 

byl čistě zaměřen na podporu MAS a pro tvorbu jejich Strategie. V současné době je pracovní verze Strategie na 

webových stránkách MAS - www.mas-krusnehory.cz. Připomínky ke Strategii je možno zaslat nebo projednat 

osobně do 30.10.2014. Manažerka pí Karla Bláhová, vypsala termíny možnosti konzultace a zapracování 

připomínek do Strategie. Jedná se o tyto termíny: 23.10.2014, 24.10.2014 a 27.10.2014.  

Byl vznesen požadavek ing. Fürbachovou, aby byl vypsán ještě jiný termín po 15.11.2014. Tento požadavek bude 

řešen individuálně s Městem Ostrov.  

Zapsala: Ing. Všetičková 

V Ostrově dne 9.10.2014 

             
        …………………………………………………………….. 
         ing. Jana Urbánková 
        ředitelka MAS Krušné hory, o.p.s. 
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