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Z Á P I S 
 

ze zasedání Rady MAS Strakonicko, z. s. 
ze dne 29. září 2020 od 8.30 hodin v zasedací místnosti MAS,  

Palackého náměstí 1090, Strakonice 
 

           

Název subjektu (PO, FOP)/Jméno a 
příjmení (FO) 

Jméno zástupce  

 
Přítomen ANO/NE 

Muzeum Středního Pootaví Ivana Říhová ANO 

Nadační fond "Paměti národa" Jiřina Karasová ANO 

BEZ Katovice, z.s. Irena Novotná NE 

Svazek obcí Dolního Pootaví Helena Sosnová ANO 

Ciao..., cestovní kancelář, s.r.o. Ladislav Havel ANO 

Ing. Zdeněk Kadlec Zdeněk Kadlec ANO 

Římskokatolická farnost Katovice Josef Zábranský ANO 

Jihočeská hospodářská komora, 
oblastní kancelář Strakonice 

Blanka Ratajová 
ANO 

Vladimír Hoštička Vladimír Hoštička NE 

 

Jednání Rady zahájila předsedkyně MAS PhDr. Ivana Říhová a přivítala všechny přítomné. 
Nejprve navrhla zapisovatele z jednání Rady Ing. Václava Oušku a ověřovatelem zápisu je ona 
sama. Rada aklamací navržené schválila. 
Zapisovatel: Ing. Václav Ouška 
Ověřovatel: PhDr. Ivana Říhová          
 
Poté předsedkyně seznámila s navrženým programem a požádala o jeho schválení. Nikdo 
nenavrhl změnu ani doplnění. Program jednání byl aklamací schválen. 
 
         
Program:   
 

1) Schválení výběru projektů k realizaci v PR PRV a schválení konečných přidělených 
prostředků 
 
 
 

 



 
1) Schvalování projektů v rámci PRV zahájil manažer pro programový rámec PRV Ing. Václav 
Ouška. Přítomno je sedm členů Rady MAS z celkových devíti členů (dle prezenční listiny). 
Přítomná je tak nadpoloviční většina členů, veřejný sektor nemá více než 49 % hlasovacích 
práv, stejně tak žádná zájmová skupina. Rada MAS je tak pro potřeby PRV usnášeníschopná. 
 
Ing. Václav Ouška nejprve seznámil přítomné s postupem administrace všech 
zaregistrovaných projektů. Předmětem této výzvy byla Fiche č.1 Moderní hospodaření (58 
zaregistrovaných projektů) a Fiche č. 8 Podpora místního rozvoje (6 zaregistrovaných 
projektů). Následně se všichni seznámili se všemi projekty v rámci čtvrté výzvy a s textem 
etického kodexu, který musí každý schvalovatel podepsat. Nikdo není ve vztahu k žádnému 
projektu, proto každý z přítomných členů Etický kodex bez výhrad podepsal.  
 
Následně Ing. Václav Ouška postupoval podle Fichí a představil bodování výběrové komise u 
všech 64 hodnocených projektů. Rada MAS neměla k bodování ani k navrženému seznamu 
vybraných a nevybraných projektů žádné připomínky. Podpořeno tak bude všech 6 projektů 
z Fiche č. 8 a prvních 47 projektů z Fiche č. 1. Celkem 11 projektů z Fiche č. 1 tak bohužel 
z důvodu nedostatečné alokace zůstane mezi nepodpořenými žádostmi o dotaci. 
 
Také finanční alokace na podpořené projekty dle návrhu Výběrové komise prošla bez 
připomínek. Tabulka s projekty, jejich bodováním a finanční alokací je přílohou tohoto 
zápisu. 
 
Hlasování: pro:  7, proti: 0, zdržel se: 0 
 
Rada MAS schvaluje navržené hodnocení projektů podaných do čtvrté výzvy Programového 
rámce PRV a schvaluje seznam vybraných a nevybraných projektů včetně finanční alokace na 
jednotlivé Fiche dle návrhu Výběrové komise MAS Strakonicko, z.s. 
 
 
 
Ve Strakonicích dne 29. září 2020 
 
 
Zapsal Ing. Václav Ouška 
 
 
Schválila: PhDr. Ivana Říhová 
 
 
  
 
 

 

 

 

 


