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Zápis 
  

z jednání Programového výboru MAS 21, o.p.s., 
konaného dne 15. 12. 2011 od 12:00 hodin v kanceláři pracoviště MAS 21, o. p. s.,  

Náměstí Republiky 1, 354 91 Lázně Kynžvart 

 
 
Účastníci: 
 
Členové programového výboru: Mgr. Vladislava Chalupková, Lenka Sidorjaková, Ing. 
Petr Potůček, Ing. Jaromír Bartoš 
 
Z jednání se omluvila členka programového výboru Mgr. Petra Lhotáková. 
 
Organizátoři zasedání: RNDr. Jiří Bytel, Jitka Bělohoubková, Ing. Jana Klusáková 
Zapisovatelka: Jitka Bělohoubková 
 
Předsedkyně programového výboru Mgr. Vladislava Chalupková přivítala všechny přítomné. 
 
Schválení programu jednání: 
 
Jednání zahájila Ing. Jana Klusáková, manažerka MAS 21, o. p. s., která přítomným navrhla 
schválit program jednání podle návrhu uvedeném na pozvánce  a v Podkladovém materiálu 
pro jednání Programového výboru MAS 21, o.p.s., které se uskuteční 15. 12. 2011 od 12:00 hodin 
v kanceláři pracoviště MAS 21, o. p. s., Náměstí Republiky 1, 354 91 Lázně Kynžvart (dále jen 
Podkladový materiál), který účastníci jednání obdrželi v předstihu. 
Pan RNDr. Jiří Bytel navrhnul Programovému výboru MAS 21, o. p. s. změnu programu 
uvedeném na pozvánce a v Podkladovém materiálu pro jednání programového výboru a zahájit 
jednání  Aktualizací SPL. 
 
Návrh programu jednání: 

 
1.   Aktualizace  Strategického  plánu LEADER pro období 2009 - 2013. 
2.   Integrovaná strategie území MAS 21, o. p. s. 
3.   Různé 

 
Programový výbor MAS 21, o. p. s. projednal navržený program jednání. 
 
Výsledek hlasování o návrhu: pro návrh programu hlasovali všichni přítomní členové 
programového výboru (4 hlasy), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování. 
 
Usnesení č. 1/5/XII/2011/PV 
 

Programový výbor MAS 21, o. p. s. (dále jen programový výbor)schvaluje návrh 
programu jednání konaného 15. 12. 2011: 
1. Aktualizace  Strategického  plánu LEADER pro období 2009 - 2013. 
2. Integrovaná strategie území MAS 21, o. p. s. 
3.  Různé 
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Ad 1. Aktualizace Strategického plánu LEADER pro období 2009 -2013. 

 
Ing. Jana Klusáková informovala členy Programového výboru MAS 21, o. p. s., že na jednání 

Správní rady MAS 21, o. p. s. dne 25. 11. 2011 byl Usnesením č. 4/4/XI/2011/SR jmenován nový 

ředitel MAS 21, o. p. s. – Ing. Jana Klusáková a Usnesením č. 10/4/XI/2011SR jmenován nový člen 

Programového výboru MAS 21, o. p. s. – Lenka Sidorjaková. 

Výše uvedené změny byly zapracovány do návrhu aktualizovaného znění SPL v kap. 9. 1. 

Organizační struktura a rozdělení odpovědností, v kap. 11. Zapojení žen, mladých lidí a zemědělců a 

v kap. 14. Příloha C: Profesní životopisy. 

Programový výbor projednal navržené změny bez připomínek a námitek. 

 

Výsledek hlasování o návrhu: pro návrh hlasovali všichni přítomní členové programového 
výboru (4 hlasy), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování. 
 
Usnesení č. 2/5/XII/2011/PV 
 

Programový výbor MAS 21, o. p. s. schvaluje aktualizované znění Strategického plánu 
LEADER pro období 2009 -2013 podle předloženého návrhu. 
 
 
Ad 2.  Integrovaná strategie území MAS 21, o. p. s. na období 2014 -2020 (ISÚ). 
 
Programový výbor MAS 21, o. p. s. Usnesením č. 2/4/X/2011/PV  b) ze dne 5. 12. 2011 pověřil 
RNDr. Jiřího Bytela rozpracováním prioritních os ISÚ za účelem založení pracovních skupin pro 
jednotlivé prioritní osy Integrované strategie území.  
Pan RNDr. Jiří Bytel předložil přítomným návrh rozpracování prioritních os ISÚ, který byl 
současně členům Programového výboru MAS 21, o. p. s. zaslán v předstihu jako součást 
Podkladového materiálu. 
Předložený dokument – Prioritní tematické osy integrované politiky venkova České republiky 
Pro území MAS 21, o. p. s. přítomní členové Programového výboru projednali.   
Pan Ing. Jaromír Bartoš navrhnul vybrat z 5 prioritních os konkrétní cíle pro území MAS 21, 
které by měly být dále rozpracovávány. 
V diskusi bylo navrženo, využít strategické dokumenty obcí a měst z regionu jako základní 
podklady pro zpracování ISÚ. 
Programový výbor dále navrhnul zapojit pro zpracování Integrované strategie území MAS 21, 
o. p. s. také Okresní hospodářskou komoru Cheb a zemědělce z území MAS 21. 
Programový výbor navrhnul pověřit ředitelku ing. Janu Klusákovou shromáždit podklady 
k doplnění jednotlivých cílů ISÚ do příštího zasedání Programového výboru MAS 21, o. p. s. 
 
a) Výsledek hlasování o předloženém návrhu Rozpracování prioritních os ISÚ: pro návrh 
hlasovali všichni přítomní členové programového výboru (4 hlasy), nikdo nebyl proti a nikdo 
se nezdržel hlasování. 
 

b) Výsledek hlasování o předloženém návrhu pověřit Ing. Janu Klusákovou shromáždit 
podklady pro ISÚ: pro návrh hlasovali všichni přítomní členové programového výboru (4 
hlasy), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování. 
 
 



MAS 21, o.p.s., IČ: 26408309, sídlo: Plzeňská 32, 354 71 Velká Hleďsebe,  
pracoviště: Náměstí republiky 1, 354 91 Lázně Kynžvart 

 

 

3/4 

 
Usnesení č. 3/5/XII/2011/PV 
 
Programový výbor MAS 21, o. p. s.: 
a)  bere na vědomí rozpracování prioritních os Integrované strategie území dle 
předloženého dokumentu – Prioritní tematické osy integrované politiky venkova České 
republiky pro území MAS 21, o. p. s. 
b)  pověřuje ředitelku Ing. Janu Klusákovou shromáždit podklady k doplnění 
jednotlivých cílů Integrované strategie území do dalšího zasedání Programového výboru 
MAS 21, o. p. s. 
 
Ad 3. Různé 
 
Na jednání dále nebyly vzneseny žádné jiné návrhy, podněty, protinávrhy nebo připomínky. 
 
Po vyčerpání programu předsedkyně Programového výboru MAS 21, o. p. s. Mgr. Vladislava 
Chalupková  jednání ve 14:00 hodin ukončila. 
 
 

 
Zapsala: Jitka Bělohoubková ………………… 
 
 
 
Ve Lázních Kynžvartu, 15. 12. 2011 
 
                                                                                                    Mgr. Vladislava Chalupková 
                                                                                    Předseda Programového výboru MAS 21, o. p. s. 
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Přehled usnesení 
přijatých na jednání Programového výboru obecně prospěšné společnosti MAS 21, o.p.s., 

konaném dne 15. 12. 2011 od 12:00 hodin v kanceláři pracoviště MAS 21, o. p. s., 
Náměstí Republiky 1, 354 91 Lázně Kynžvart 

 

 
Usnesení č. 1/5/XII/2011/PV 
 

Programový výbor MAS 21, o. p. s. (dále jen programový výbor)schvaluje návrh 
programu jednání konaného 15. 12. 2011: 
1. Aktualizace  Strategického  plánu LEADER pro období 2009 - 2013. 
2. Integrovaná strategie území MAS 21, o. p. s. 
3.  Různé 
 
Usnesení č. 2/5/XII/2011/PV 
 

Programový výbor MAS 21, o. p. s. schvaluje aktualizované znění Strategického plánu 
LEADER pro období 2009 -2013 podle předloženého návrhu. 
 
Usnesení č. 3/5/XII/2011/PV 
 
Programový výbor MAS 21, o. p. s.: 
a)  bere na vědomí rozpracování prioritních os Integrované strategie území dle 
předloženého dokumentu – Prioritní tematické osy integrované politiky venkova České 
republiky pro území MAS 21, o. p. s. 
b)  pověřuje ředitelku Ing. Janu Klusákovou shromáždit podklady k doplnění 
jednotlivých cílů Integrované strategie území do dalšího zasedání Programového výboru 
MAS 21, o. p. s. 
 

 
Ve Lázních Kynžvartu, 15. 12. 2011  

                                                                                
 
                                                                                  Mgr. Vladislava Chalupková 
                                                                                    Předseda Programového výboru MAS 21, o. p. s. 

 


