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Zápis 
z jednání zakladatel  obecn  prosp šné spole nosti MAS 21, o.p.s.,  

konaného dne 8. 6. 2017 od 13:00 hod. v zasedací místnosti MÚ Františkovy Lázn  

Dne 8. 6. 2017 se v zasedací místnosti MÚ ve Františkových Lázních sešli zakladatelé MAS 21, 
o.p.s., se sídlem Velká Hle sebe, Plze ská 32, PS  354 71, I  264 08 309, zapsané v rejst íku obecn  
prosp šných spole ností vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl O, vložka 96 (dále jen OPS), a to: 

1. Mariánskoláze sko, se sídlem T i Sekery 157, 354 73 T i Sekery, I  71203354, které 
zastupuje na základ  plné moci Quido Vlk, starosta obce Valy, 

2. Sdružení Ašsko, se sídlem Kamenná 52, 352 01 Aš, I  69459401, které zastupuje Luboš 
Pokorný, p edseda sdružení, 

3. Mikroregion Chebsko, se sídlem Nám. Krále Ji ího z Pod brad 14, 350 02 Cheb, 
I  71196471, který zastupuje RNDr. Gabriela Licková, Ph.D., p edsedkyn  výkonné rady, 

4. Svazek obcí Kamenné vrchy, se sídlem Nám. 5. kv tna 164, 351 37 Luby, I  71175971, 
který zastupuje Jan Strachota, p edseda svazku, 

5. Zahradní a parková spol. s r.o., se sídlem Ke Kostelu 4/5, Úšovice, 353 01 Mariánské 
Lázn , I  25205978, kterou zastupuje na základ  plné moci Ing. Petr Pot ek, 

6. Lázn  Františkovy Lázn  a.s., se sídlem Jiráskova 23/3, 351 01 Františkovy Lázn , 
I  46887121, kterou zastupuje na základ  plné moci Ing. Josef Mišovský, ekonomický editel, 

7. Zem d lské družstvo “ROZVOJ“ se sídlem v Trst nicích, se sídlem Trst nice 13, 353 01 
Mariánské Lázn , I  00116084, které zastupuje na základ  plné moci Ing. Göran Wohlrab, 
p edseda p edstavenstva, 

8. Ing. Petr Pot ek, s trvalým pobytem Malé Nám stí 233, 354 91 Lázn  Kynžvart, 
I  40540367, r. . 570630/1425 

9. TECLAN CZ s.r.o., se sídlem Svobody 565/25, 350 02 Cheb, I  26371367, kterou 
zastupuje Michael Machá ek, jednatel 

10. Joker z. s., se sídlem Hradební 516/16, 350 02 Cheb, I  26656892, které zastupuje Mgr. Petra 
Lhotáková, lenka p edstavenstva. 

Jednání se dále jako hosté zú astnily osoby podepsané v listin  p ítomných. 

V úvodu jednání Zakladatelé pov ili Mgr. Petru Lhotákovou (Joker o.s.) a RNDr. Gabrielu Lickovou 
Ph.D. (Mikroregion Chebsko) ov ením Zápisu z jednání zakladatel  MAS 21, o.p.s. konaného 
8. 6. 2017 (10 hlas  pro návrh, nikdo proti, nikdo se nezdržel hlasování). 

Jednání zahájil Miroslav Podlipský, editel MAS 21, o. p. s., který zakladatel m navrhl schválit 
program jednání podle návrhu uvedeného na pozvánce na jednání a v Materiálu pro jednání 

zakladatel  obecn  prosp šné spole nosti MAS 21, o. p. s., konané ve tvrtek 8. 6. 2017 od 13:00 hod. 

v zasedací místnosti M stského ú adu ve Františkových Lázních (dále jen Materiál pro jednání 
zakladatel ), který zakladatelé obdrželi v p edstihu. 
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   Výsledek hlasování o návrhu: pro návrh programu hlasovali všichni p ítomní zakladatelé (10 hlas ), 
nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.  

 

Usnesení . 1/1/VI/2017/Z 

Zakladatelé MAS 21, o.p.s. schvalují program jednání konaného 8. 6. 2017: 

1. Schválení programu jednání 
2. Informace o zm n  sídla MAS 21, o. p. s.   
3. Odvolání správní rady a dozor í rady 
4. Jmenování len  správní a dozor í rady 
5. Schválení Dohody o zm n  zakládací smlouvy 
6. R zné, diskuze 

 

ad 2. Informace o zm n  sídla MAS 21, o. p. s.   

editel MAS M. Podlipský podal p ítomným informace, týkající se usnesení Rady obce Velká 
Hle sebe . 2016/X/32/13 ze dne 24. 10. 2016 a následné Výzvy ke zrušení – zm n  sídla ze dne 
5. 4. 2017. 

Výsledek hlasování o návrhu usnesení uvedeném v Materiálu pro jednání zakladatel : pro návrh 
hlasovali všichni p ítomní zakladatelé (10 hlas ), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.  

 

Usnesení . 2/1/VI/2017/Z 

Zakladatelé MAS 21, o.p.s. berou na v domí informace o zm n  sídla MAS 21, o. p. s. 

 

ad 3. Odvolání správní rady a dozor í rady 

Sou asní lenové správní a dozor í rady byli jmenováni v roce 2014. Podle ustanovení Zákona 
o o. p. s. je funk ní období len  správní a dozor í rady t íleté, tzn., že v letošním roce kon í jejich 
funk ní období. 

Výsledek hlasování o návrhu usnesení uvedeném v Materiálu pro jednání zakladatel : pro návrh 
hlasovali všichni p ítomní zakladatelé (10 hlas ), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.  

 

Usnesení . 3/1/VI/2017/Z 

Zakladatelé MAS 21, o.p.s. odvolávají z funkcí leny správní rady MAS 21, o. p. s. a leny 
dozor í rady MAS 21, o. p. s. 

 

ad 4. Jmenování len  správní a dozor í rady 

Sou ástí Materiálu pro jednání zakladatel  byl návrh personálního obsazení správní rady a dozor í 
rady MAS 21, o.p.s. Všichni navržení kandidáti se svou kandidaturou souhlasili. 
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Výsledek hlasování o návrhu usnesení uvedeném v Materiálu pro jednání zakladatel : pro návrh 
hlasovali všichni p ítomní zakladatelé (10 hlas ), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.  

 

Usnesení . 4/1/VI/2017/Z 

Zakladatelé MAS 21, o.p.s.  

a/ jmenují do funkce len  správní rady MAS 21, o.p.s. dále uvedené osoby: 

Martina Pospíšilová, r. . 766206/1836, trvalý pobyt Krásná 79, 352 01 Aš 

Kamila ervenková, r. . 756005/0630, trvalý pobyt Podhradí 251, 352 01 Aš 

Miloslav Pernica, r. . 610410/1795, trvalý pobyt nám stí Republiky 160, 354 91 Lázn  Kynžvart 

Ing. Petr Pot ek, r. . 570630/1425, trvalý pobyt Malé nám stí 233, 354 91 Lázn  Kynžvart 

Mgr. Stanislav K íž, r. . 761227/3526, trvalý pobyt Textilní 28, 352 01 Aš 

Mgr. Petra Lhotáková, r. . 686018/1460, trvalý pobyt Palackého 7, 350 02 Cheb  
  

b/ jmenují do funkce len  dozor í rady MAS 21, o.p.s., dále uvedené osoby: 

Jitka B lohoubková, r. . 645928/1620, trvalý pobyt Plze ská 172, 353 01 Drmoul 

Michael Vl ek, r. .801130/2299, trvalý pobyt Krásné 64, 354 73 T i Sekery 

Jan Strachota, r. . 740331/1861, trvalý pobyt K ižovatka 115, 351 34 Skalná 
 

 

ad 5. Schválení Dohody o zm n  zakládací smlouvy 

editel MAS M. Podlipský informoval p ítomné, že v souvislosti s informacemi uvedenými 
v p edcházejících bodech byl vypracován návrh na nové zn ní Dohody o zm n  zakládací smlouvy. 
Tento návrh byl sou ástí Materiálu pro jednání zakladatel .  

Výsledek hlasování o návrhu usnesení uvedeném v Materiálu pro jednání zakladatel : pro návrh 
hlasovali všichni p ítomní zakladatelé (10 hlas ), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.  

 

Usnesení . 5/1/VI/2017/Z 

 

Zakladatelé MAS 21, o.p.s. schvalují Dohodu o zm n  zakládací smlouvy (úplné zn ní zakládací 
smlouvy ke dni 8. 6. 2017) podle p edloženého návrhu (MAS 21 - ZAKL/2017/1). 

 

ad 7. R zné, diskuse 

Pan Ing. P. Pot ek vznesl dotaz na pot ebu bodování pracovních míst p i hodnocení projekt  
kone ných žadatel , kte í podávají projekty p es MAS. Spat uje v daném preferen ním kritériu 
problém, protože pokud žadatel získá body za vytvo ení pracovního místa, musí ho pak udržet 
v p ípad  malého podniku 3 roky (v p ípad  velkého podniku 5 let) od data p evedení dotace na ú et 




