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Zápis  
z jednání Správní rady MAS 21, o.p.s., konaného dne 25. 11. 2011 od 

10:00 hodin v kanceláři pracoviště MAS 21, o. p. s., Náměstí Republiky 

1, 354 91 Lázně Kynžvart 

 
Dne 25. 11. 2011 se v kanceláři pracoviště v Lázních Kynţvartu sešli členové Správní rady  MAS 

21, o. p. s. se sídlem  Velká Hleďsebe, Plzeňská 32, PSČ 354 71, IČ 264 08 309, zapsané v rejstříku 

obecně prospěšných společností vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl O, vloţka 96 (dále jen 

OPS) jmenovaní do funkce rozhodnutím zakladatelů OPS ze dne  

17. 3. 2011, a to: 

 Ing. Eliška Stránská, trvalý pobyt Dolní Ţandov 325, 350 02 Cheb 

 Luboš Pokorný, trvalý pobyt Krásná 269, 352 01 Aš 

 Michael Macháček, trvalý pobyt Lesní 199, 431 63 Perštejn 

 Mgr. Stanislav Kříţ, trvalý pobyt Textilní 28, 352 01 Aš 

 Ing. Jaromír Bartoš, trvalý pobyt Slámová 52, 618 00 Brno – Černovice 

Z jednání se omluvil člen správní rady Karel Mašek, trvalý pobyt Americká 2253/104, 350 02 Cheb. 

 

Jednání se dále jako hosté zúčastnili členové Dozorčí rady MAS 21, o. p. s., Ing. Göran Wohlrab a 

Jan Strachota, RNDr. Jiří Bytel, ředitel MAS 21, o. p. s., manaţerky MAS 21, o. p. s. Jitka 

Bělohoubková a Ing. Jana Klusáková a Ing. Josef Švajgl, manaţer DSO Mariánskolázeňsko. 

 

Jednání zahájila předsedkyně správní rady Ing. Eliška Stránská, která přítomným navrhla schválit 

program jednání podle návrhu uvedenéhov Podkladovém materiálu pro jednání Správní rady MAS 

21, o. p. s., které se uskuteční 25. 11. 2011 od 10,00 hodin v kanceláři pracoviště MAS 21, o. p. s. 

Náměstí Republiky 1, 354 71 Lázně Kynţvart (dále jen Podkladový materiál pro jednání správní 

rady) . 

Výsledek hlasování o návrhu: pro návrh hlasovali všichni přítomní členové správní rady (5 hlasů) 

nikdo nebyl proti a nikdo se nezdrţel hlasování. 

 

Usnesení č. 1/4/XI/2011/SR: 

 

Správní rada MAS 21, o. p. s. (dále jen správní rada) schvaluje program jednání konaného  

25. 11. 2011: 

 

1. Volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise 

2. Předložení stavu realizovaných projektů MAS 21, o. p. s. 

3. Různé 

 

Ad.1.Volba ověřovatelů zápisu 

 

Správní rada volí tyto ověřovatele zápisu: Ing. Jaromír Bartoš, Mgr. Stanislav Kříţ 

Správní rada volí tuto návrhovou komisi: Ing. Eliška Stránská, Michael Macháček, Luboš Pokorný. 

 

Výsledek hlasování o návrhu: pro návrh hlasovali všichni přítomní členové správní rady (5 hlasů) 

nikdo nebyl proti a nikdo se nezdrţel hlasování. 

 

 



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

 

 

2/8 

 

 

Usnesení č. 2/4/XI/2011/SR: 

 

Správní rada volí ověřovatele zápisu Ing. Jaromíra Bartoše a Mgr. Stanislava Kříže. 

Správní rada volí návrhovou komisi ve složení Ing. Eliška Stránská, Michael Macháček a 

Luboš Pokorný. 

 

Pan RNDr. Jiří Bytel předložil Správní radě MAS 21, o. p. s. svou rezignaci na funkci ředitele 

MAS 21, o. p. s. k 25. 11. 2011. 

 

Výsledek hlasování o přijetí rezignace ředitele MAS 21. o. p. s.: pro přijetí hlasovali všichni přítomní 

členové správní rady (5 hlasů) nikdo nebyl proti a nikdo se nezdrţel hlasování. 

 

Usnesení č. 3/4/XI/2011/SR: 

 

Správní rada MAS 21, o. p. s. přijímá rezignaci pana RNDr. Jiřího Bytela na funkci ředitele 

MAS 21, o. p. s. k 25. 11. 2011. 

 

V souvislosti s rezignací RNDr. Jiřího Bytela předložila předsedkyně správní rady Ing. Eliška 

Stránská návrh jmenovat do funkce ředitele MAS 21, o. p. s. Ing. Janu Klusákovou. Jiný návrh 

nebyl podán. Po následné diskuzi Ing. Jana Klusáková se svým jmenováním souhlasila. 

 

Výsledek hlasování o návrhu: pro návrh hlasovali všichni přítomní členové správní rady (5 hlasů) 

nikdo nebyl proti a nikdo se nezdrţel hlasování. 

 

Usnesení č. 4/4/XI/2011/SR 

Správní rada MAS 21, o. p. s. jmenuje s účinností od 25. 11. 2011 do funkce ředitele MAS 21, o. 

p. s. Ing. Janu Klusákovou, rč: 646116/1168, bytem Tyršova 302, 354 71 Velká Hleďsebe. 

 

Ad. 2. Předložení stavu realizovaných projektů MAS 21, o. p. s. 

 

Součást Podkladových materiálů pro jednání správní rady , které obdrţeli přítomní v předstihu, byly 

informace o realizovaných projektech v roce 2011. 

 

a) V roce 2011 byla ukončena realizace projektu spolupráce: Projekt ,,Kraj ţivých vod“ z dotačního 

titulu: Program rozvoje venkova opatření IV. 2. 1. – Realizace projektů spolupráce.  

Projekt byl realizován ve spolupráci s MAS Náš Region, o. s., která byla partnerskou MAS (PMAS). 

 

b) Projekt „Příprava podkladů pro následnou realizaci úprav veřejných prostranství obcí“ z dotačního 

titulu: ROP Severozápad, oblast podpory 2.1.(dále jen ROP), jehoţ realizace probíhá. 

Pan RNDr. Jiří Bytel informoval přítomné členy Správní rady MAS 21, o. p. s. o probíhající realizaci 

tohoto projektu. 

Správní rada navrhla pověřit Ing. Elišku Stránskou kontrolovat plnění harmonogramu projektu ROP. 

 

c) Projekt „Cesty zámeckých pánů“ z dotačního titulu: Program rozvoje venkova, opatření IV. 2. 1. – 

Realizace projektů spolupráce, jehoţ realizace probíhá . 

Projekt je realizován ve spolupráci s MAS Náš Region, o. s., která byla partnerskou koordinační 

MAS (KMAS) celého projektu. 
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Pan RNDr. Jiří Bytel informoval přítomné členy Správní rady MAS 21, o. p. s. o probíhající realizaci 

tohoto projektu. Správní rada navrhla pověřit Mgr. Stanislava Kříţe kontrolou plnění realizace 

projektu Cesty zámeckých pánů. 

 

d) Projekt „Propagace turistických cílů, naučných stezek a muzeí na Mariánskolázeňsku, 

Kynţvartsku a Dolnoţandovsku“ z dotačního titulu:  Aktivity v cestovním ruchu z rozpočtu 

Karlovarského kraje. 

RNDr. Jiří Bytel informoval přítomné členy Správní rady MAS 21, o. p. s. o probíhající realizaci 

tohoto projektu, kdy se  v současnosti  připravují podklady pro tisk skládaček. 

 

e) Projekt „Strategický plán LEADER pro období 2009 – 2013“ (SPL) z dotačního titulu: Program 

rozvoje venkova, Osa IV. Leader, poskytovatel dotace: Ministerstvo zemědělství prostřednictvím 

platební agentury SZIF (Státní zemědělský intervenční fond.   

Ing. Jana Klusáková informovala přítomné členy správní rady o průběhu plnění a realizace SPL. Ing 

Jana Klusáková současně informovala členy správní rady , ţe v  současnosti se připravuje vyhlášení 

4. výzvy. 

 

a) Výsledek hlasování o návrhu vzít na vědomí informace o stavu realizovaných projektů MAS 21, o. 

p. s.: pro návrh hlasovali všichni přítomní členové správní rady (5 hlasů) nikdo nebyl proti a nikdo se 

nezdrţel hlasování. 

b) Výsledek hlasování  o návrhu pověřit kontrolou plnění harmonogramu projektu ROP ing. Elišku 

Stránskou: pro návrh hlasovali všichni přítomní členové správní rady (5 hlasů) nikdo nebyl proti a 

nikdo se nezdrţel hlasování. 

c) Výsledek hlasování o návrhu pověřit pana Mgr. Stanislava Kříţe kontrolou plnění realizace 

projektu ,, Cesty zámeckých pánů“: pro návrh hlasovali všichni přítomní členové správní rady (5 

hlasů) nikdo nebyl proti a nikdo se nezdrţel hlasování. 

 

Usnesení č. 5/4/XI/2011/SR:  

  

a) Správní rada MAS 21, o. p. s. bere na vědomí informace o stavu realizovaných projektů 

MAS 21, o. p. s. 

b) Správní rada MAS 21, o. p. s. pověřuje kontrolou plnění  harmonogramu projektu 

„Příprava podkladů pro následnou realizaci úprav veřejných prostranství obcí“ předsedkyni 

Správní rady MAS 21, o. p. s. paní Ing. Elišku Stránskou. 

c) Správní rada MAS 21, o. p. s. pověřuje člena Správní rady MAS 21, o. p. s. pana Mgr. 

Stanislava Kříže kontrolou plnění realizace projektu ,,Cesty zámeckých pánů“  

 

 

 Ad. 3. Různé 

 I. Kritika činnosti MAS 21, o. p. s. 

Jako součást Podkladových materiálů pro jednání správní rady obdrţeli členové správní rady 

v předstihu kritiku činnosti MAS 21, o. p. s. a proto poţádala předsedkyně Správní rady MAS 21, o. 

p. s.   manaţera pana RNDr. Jiřího Bytela,  aby se k těmto kritikám osobně vyjádřil a současně aby 

odpověděl především na tyto otázky: 

a) Jak bude řešena situace, pokud budou chtít některé zúčastněné obce, vzhledem 

k současnému průběhu realizace, odstoupit z projektu ROP „Příprava podkladů pro 

následnou realizaci úprav veřejných prostranství obcí“? 
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b) Jak bude řešena situace, pokud budou zúčastněné obce, vzhledem k současnému průběhu 

realizace, poţadovat navrácení finanční částky, kterou předfinancovaly projekt ROP 

„Příprava podkladů pro následnou realizaci úprav veřejných prostranství obcí“ ? 

c) Jak bude řešena situace platů manaţerů MAS 21 pro rok 2012? Tato otázka vyvstává 

v souvislosti s tím, ţe část platů manaţerů je hrazena z příspěvku Karlovarského kraje, 

jehoţ výše je závislá na výkonnosti a na počtu vypracovaných a zaregistrovaných 

projektů v předcházejícím roce. Nelze tedy očekávat, vzhledem k počtu zaregistrovaných 

projektů (v letošním roce byly zaregistrovány 3 projekty, z toho 2 krajské
1
, v celkové 

částce 459 000 Kč, v loňském roce bylo zaregistrováno 8 projektů, z toho 2 krajské
1
, 

v celkové částce 13 mil. Kč), ţe příspěvek na mzdy manaţerů bude ve stejné výši jako 

letos. Do hodnocení za letošní rok se započte pouze 1 projekt za 350 000 Kč. 

d) Jaké jsou pracovní náplně jednotlivých zaměstnanců MAS 21, o. p. s. a jaké jsou jejich 

kompetence a odpovědnost za jednotlivé projekty  

Jako odpověď na body a – b RNDr. Jiří Bytel informoval přítomné členy správní rady o průběhu 

jednání s obcí Velká Hleďsebe a o jednáních proběhlých na Regionální radě ROP  Severozápad. 

Správní rada MAS 21, o. p. s. pověřila ředitelku Ing. Janu Klusákovou  předloţením písemných 

odpovědí na  otázky c – d,, které zašle členům správní rady e- mailem. 

 

Výsledek hlasování o návrhu vzít na vědomí kritiku činnosti MAS 21, o. p. s.: pro návrh hlasovali 

všichni přítomní členové správní rady (5 hlasů) nikdo nebyl proti a nikdo se nezdrţel hlasování. 

Výsledek hlasování o návrhu, aby ředitelka Ing. Jana Klusáková předloţila členům správní rady 

písemně, formou e-mailu, odpovědi na otázky c – d: pro návrh hlasovali všichni přítomní členové 

správní rady (5 hlasů) nikdo nebyl proti a nikdo se nezdrţel hlasování. 

 

 

Usnesení č. 6/4/XI/2011/SR: 

 

a) Správní rada MAS 21, o. p. s. bere na vědomí kritiku činnosti MAS 21, o. p. s.  

b) Správní rada MAS 21, o. p. s. pověřuje ředitelku Ing. Janu Klusákovou písemně, formou e-

mailu, předložit členům správní rady odpovědi na otázky c – d. 
 

II. Statut MAS 21, o. p. s. 

V podkladových materiálech pro jednání správní rady poţádala předsedkyně správní rady Ing. Eliška 

Stránská RNDr. Jiřího Bytela, aby podal informace o  současném stavu schválení Statutu MAS 21, o. 

p. s.( MAS 21 – SR/STATUT/2011/1)  

RNDr. Jiří Bytel informoval členy správní rady o tom, ţe návrh  Statutu  obecně prospěšné 

společnosti MAS 21, o. p. s. (MAS 21 – SR/STATUT/2011/1) byl schválen členy Správní rady MAS 

21, o. p. s.  hlasováním per- rollam dne 30. 6. 2011.   

 

Výsledek hlasování o návrhu vzít na vědomí informaci o tom, ţe návrh Statutu společnosti MAS 21, 

o. p. s.(MAS 21 – SR/STATUT/2011/1)byl schválen Správní radou MAS 21, o. p. s. hlasováním per – 

rollam dne 30. 6. 2011  : pro návrh hlasovali všichni přítomní členové správní rady (5 hlasů) nikdo 

nebyl proti a nikdo se nezdrţel hlasování. 

 

 

 

                                                 
. 
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Usnesení č. 7/4/XI/2011/SR: 

Správní rada MAS 21, o. p. s. bere na vědomí, že  Statut  společnosti MAS 21, o. p. s. .( MAS 21 

– SR/STATUT/2011/1)  byl schválen Správní radou MAS 21, o. p. s. hlasováním per – rollam 

dne 30. 6. 2011. 

 

III. Jednací řád správní rady a orgánů zřízených správní radou MAS 21, o. p. s. 

 

Jako součást písemných podkladových materiálů pro jednání obdrţeli členové správní rady návrh 

Jednacího řádu správní rady a orgánů zřízených správní radou MAS 21, o. p. s (MAS 21 – 

SR/JŘ/2011/1) K návrhu nebyly uplatněny ţádné připomínky.  

 

Výsledek hlasování o návrhu: pro návrh hlasovali všichni přítomní členové správní rady (5 hlasů) 

nikdo nebyl proti a nikdo se nezdrţel hlasování. 

 

Usnesení č. 8/4/XI/2011/SR:  

Správní rada MAS 21, o. p. s. schvaluje Jednací řád správní rady a orgánů zřízených správní 

radou MAS 21, o. p. s. podle předloženého návrhu (MAS 21 – SR/JŘ/2011/1) 

 

 

           IV. Odvolání člena Programového výboru MAS 21, o. p. s. 

Jako součást Podkladových materiálů pro jednání správní rady obdrţeli členové správní rady 

informaci o tom, ţe k 30. 9. 2011 ukončila Ing. Markéta Pagáčová, členka Programového výboru 

MAS 21, o. p. s. svou činnost manaţerky Mikroregionu Chebsko a v současnosti působí 

v soukromém sektoru. 

Je podán návrh na odvolání Ing. Markéty Pagáčové z funkce člena Programového výboru  

MAS 21, o. p. s. s účinností od 25. 11. 2011. 

Výsledek hlasování o návrhu: pro návrh hlasovali všichni přítomní členové správní rady (5 hlasů) 

nikdo nebyl proti a nikdo se nezdrţel hlasování 

 

Usnesení č. 9/4/XI/2011/SR:  

 

Správní rada MAS 21, o. p. s. odvolává paní Ing. Markétu Pagáčovou z funkce člena 

Programového výboru MAS 21, o. p. s. s účinností od 25. 11. 2011. 

 

               V. Jmenování nového člena Programového výboru MAS 21, o. p. s. 

 

Jako součást  Podkladových materiálů pro jednání správní rady obdrţeli členové správní rady 

informaci o tom, ţe  od 1. 10. 2011 působí ve funkci manaţera Mikroregionu Chebsko paní Lenka 

Sidorjaková, která nahradila ve funkci Ing. Markétu Pagáčovou. Vzhledem k tomu, ţe paní Lenka 

Sidorjaková je zástupcem veřejného sektoru a má přehled o dění v regionu, je podán návrh na její 

jmenování členkou Programového výboru MAS 21, o. p. s. s účinností od 25. 11. 2011. 

 

Výsledek hlasování o návrhu: pro návrh hlasovali všichni přítomní členové správní rady (5 hlasů) 

nikdo nebyl proti a nikdo se nezdrţel hlasování. 
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Usnesení č. 10/4/XI/2011/SR: 

  

Správní rada MAS 21, o. p. s. jmenuje paní Lenku Sidorjakovou členkou Programového 

výboru MAS 21, o. p. s. s účinností od 25. 11. 2011. 

 

 

Po vyčerpání programu Ing. Eliška Stránská v 13:00 hodin jednání ukončila s tím, ţe na jednání 

nebyly vzneseny ţádné další dotazy, připomínky, protinávrhy či protesty. 

 

V Lázních Kynţvartu 25. 11. 2011  

 

Zapsala: Jitka Bělohoubková 

 

Ověřovatelé zápisu:   Ing. Jaromír Bartoš …………………………… 

 

                                   Mgr. Stanislav Kříţ……………………………. 

  

 

 

                                                                                       Ing. Eliška Stránská 

                                                                                       předsedkyně Správní rady MAS 21, o. p. s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

 

7/8 

 

 

Přehled usnesení 
přijatých na jednání správní rady MAS 21, o.p.s., konaném dne 25. 11. 2011  

od 10 hodin v kanceláři pracoviště MAS 21, o. p. s. Náměstí Republiky 1, 

 354 91 Lázně Kynžvart. 

 
Usnesení č. 1/4/XI/2011/SR: 

 

Správní rada MAS 21, o. p. s. (dále jen správní rada) schvaluje program  jednání konaného  

25. 11. 2011: 

 

1. Volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise 

2. Předložení stavu realizovaných projektů MAS 21, o. p. s. 

3. Různé 

 
Usnesení č. 2/4/XI/2011/SR: 

 

Správní rada volí ověřovatele zápisu Ing. Jaromíra Bartoše a Mgr. Stanislava Kříže. 

Správní rada volí návrhovou komisi ve složení Ing. Eliška Stránská, Michael Macháček a 

Luboš Pokorný. 

 
Usnesení č. 3/4/XI/2011/SR: 

 

Správní rada MAS 21, o. p. s. přijímá rezignaci pana RNDr. Jiřího Bytela na funkci ředitele 

MAS 21, o. p. s. k 25. 11. 2011. 

 
Usnesení č. 4/4/XI/2011/SR 

Správní rada MAS 21, o. p. s. jmenuje s účinností od 25. 11. 2011 do funkce ředitele MAS 21, o. 

p. s. Ing. Janu Klusákovou, rč: 646116/1168, bytem Tyršova 302, 354 71 Velká Hleďsebe. 

 

Usnesení č. 5/4/XI/2011/SR:  

  

a) Správní rada MAS 21, o. p. s. bere na vědomí informace o stavu realizovaných projektů 

MAS 21, o. p. s. 

b) Správní rada MAS 21, o. p. s. pověřuje kontrolou plnění  harmonogramu projektu 

„Příprava podkladů pro následnou realizaci úprav veřejných prostranství obcí“ předsedkyni 

Správní rady MAS 21, o. p. s. paní Ing. Elišku Stránskou. 

c) Správní rada MAS 21, o. p. s. pověřuje člena Správní rady MAS 21, o. p. s. pana Mgr. 

Stanislava Kříže kontrolou plnění realizace projektu ,,Cesty zámeckých pánů“  

 

Usnesení č. 6/4/XI/2011/SR: 

 

a) Správní rada MAS 21, o. p. s. bere na vědomí kritiku činnosti MAS 21, o. p. s.  

b) Správní rada MAS 21, o. p. s. pověřuje ředitelku Ing. Janu Klusákovou písemně, formou e-

mailu, předložit členům správní rady odpovědi na otázky c – d. 

 



MAS 21, o.p.s., IČ: 26408309, sídlo: Plzeňská 32, 354 71 Velká Hleďsebe,  
pracoviště: Náměstí Republiky 1, 354 91 Lázně Kynžvart 
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Usnesení č. 7/4/XI/2011/SR: 

Správní rada MAS 21, o. p. s. bere na vědomí, že  Statut  společnosti MAS 21, o. p. s. .( MAS 21 

– SR/STATUT/2011/1)  byl schválen Správní radou MAS 21, o. p. s. hlasováním per – rollam 

dne 30. 6. 2011. 

 

Usnesení č. 8/4/XI/2011/SR:  

Správní rada MAS 21, o. p. s. schvaluje Jednací řád správní rady a orgánů zřízených správní 

radou MAS 21, o. p. s. podle předloženého návrhu (MAS 21 – SR/JŘ/2011/1) 

 

Usnesení č. 9/4/XI/2011/SR:  

 

Správní rada MAS 21, o. p. s. odvolává paní Ing. Markétu Pagáčovou z funkce člena 

Programového výboru MAS 21, o. p. s. s účinností od 25. 11. 2011. 

 

Usnesení č. 10/4/XI/2011/SR: 

  

Správní rada MAS 21, o. p. s. jmenuje paní Lenku Sidorjakovou členkou Programového 

výboru MAS 21, o. p. s. s účinností od 25. 11. 2011. 

 

 
V Lázních Kynžvartu 25. 11. 2011      

 

 

                                                                           Ing. Eliška Stránská 

                                                                           Předsedkyně Správní rady MAS 21, o. p. s.  


