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Místníakčnískupina Mikulovsko
ZAPIS
ze

konaného dne 26.listopadu 2015 od 9.00 hod
v zasedací místnosti Městského úřadu v Mikulově' Náměstí

l' Mikulov

Program Shromáždění partnerů:

l.

Přivítání partneru Místníakčnískupiny Mikulovsko
Zabájeni, určenízapisovatele a ověřovatele zápisu
Kontrola a informace ke Statutu Místníakčnískupiny Mikulovsko
Proporění úprava váhy hlasů jednotlivých členů
Schválení úpravy Statutu Místníakčnískupiny Mikulovsko
6. Návrh změny člena Programového výboru Místníakčnískupiny Mikulovsko
7. Volba člena Programového výboru Místníakčnískupiny Mikulovsko
8' Zasedéni Programového výboru Místníakčnískupiny Mikulovsko - volba Předsedy
Programového výboru Místníakčnískupiny Mikulovsko
9. Zasedání Výběrové komise Místníakčnískupiny Mikulovsko - volba Předsedy Výběrové
komise Místníakění skupiny Mikulovsko
10. Různé,diskuse
II. Závěr

2.
3.
4.
5.

Místníakčnískupina Mikulovsko

rl

Přítomni dle presenční listiny:

1. vnŘE.lt.lÝ SEKToR:

-

obec Bavory
obec Březi
obec Dobré Pole
obec Dolní Dunajovice
obec Dolní Věstonice
Městys Drnholec
obec Horní Věstonice
obec Jevišovka
obec Nový Přerov
obec Pavlov
obec Perná
obec Sedlec

DSo

Mikulovsko

Hana Koňaříková
Jozef Pavlík
Vít Cerný
Mgr. Josef Hasník
MVDr. Erika Svobodová
Jan Ivičič
Ing. Vladislav Moravčík
BoŽena Bošiaková
Petr Hryčovský

ZdeněkDuhajský
Karel Studénka
Ing. Rudolf Pelán
Marcela Effenberserová

ZaveŤejný sektor přítomno celkem 13 zástupců.

2. SoUKRovrÝ snrron

-

Ing. Petr Marcinčák,

BA

Rostislav Koštial
MUDr. Ivo Koneš
Zo CSOP Adonis
Ing. Bc. Radomír Daňhel
I''g. Miroslav Volařík
Ing.Patrik Staško
Kateřina Šílová
David Šíla
Fotbalový klub - FC Pálava

Marcela Koňáková

Miku]ov

Jan

Malík

Za soukromý sektor přítomno celkem l0 zástupců.
Shromáždění partneru je usnášeníschopné.

Průběh jednání Shromáždění partnerů:

1. Přivítání přítomných iednání
Přivítání přítomných jednání provedl ředitel MAS Mikulovsko o.p.s. Ing. Josef Šejnoha.
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Místníakčnískupina Mikulovsko

2. ZaháienÍ. určenízapisovatele a ověřovatele zápisu

Na úvod jednání nejvyššíhoorgánu . ShromáŽdění partnerů. byl řídícímjednání určen Ing. Josef
Šejnoha.Zapisovatelkou byla určena Markéta Malíková, ověřovatelem zápisu byl určen Ing. Petr
Marciněák, BA. S tímto návrhem jednomyslně souhlasili vŠichnipřítomnípartneři.
3.

Kontrola a informace ke Statutu Místníakčnískupiny Mikulovsko

Shromáždění partneru bylo seznámeno sŽádostí o doplnění zaregistrované Žádosti o standardizacl
MAS, která byla vypracována kontrolním oddělením SZIF na základě provedené administrativní
kontroly. Následně byli všichni přítomní partneři seznámení Se Zapracovanými změnami ve Statutu
Místníakčnískupiny Mikulovsko, dle poŽadavků uvedených v dokladu pro doplnění. Byla provedena
kontrola jednotlivých úprav a projednání změn Statutu.
V průběhu kontroly byla vznesena připomínka DSo Mikulovsko, zastoupeného paní Marcelou
Effenbergerovou' k Clánku 4, bodu 4.2., podmínce a) sídlo, provozovna nebo trvalé bydliště
v regionu Mikulovsko. Připomínkovaná byla část textu ,,region Mikulovsko..- který není blíŽe
specifikován. Na základě připomínky byla bezprostředně provedena úprava znění Statutu v tomto
bodu a podmínce. Text byl upraven na: ,.a) sídlo, provozovna nebo trvalé bydliště v územní působnosti
Místníakčnískupiny Mikulovsko... Navržená změna byla odsouhlasena.

4.

Proporčníúprava váhy h|asů iednot|ivÝch členů

Na základě kontroly prezenčnílistiny bylo konstatováno řídícímjednání, že je aktuálně přítomno 23
partnerů. Zcelkového počtu přítomných partnerů je 13 partnerů zveřejného sektoru a 10 partneru
ze soukromého sektoru. Veřejný sektor můŽe představovat maximá|ně 49 oá hlasovacích práv.
Ztohoto důvodu na zák|adě podmínek pro standardizaci MAS je nutné provést proporčníúpravu
hlasovacích práv. Dále bylo konstatováno, že dle zařazení Partneru do Zájmoých skupin je skupina
Zemědělství zastoupena 3 Partnery, Rozvoj regionu 5 Partnery, ostatní - podnikání 2 Partnery a
Veřejná správa 13 Partnery. I vtomto případě pro dodrŽení podmínek standardjzace - žádná ze
zájmových skupin nepředstavuje více jak 49% hlasovacích práv, musí bý provedena proporčníúprava
hlasovacích práv.
Proporčníúprava
hlasující zástupce podnikatelů a neziskového sektoru _ váha hlasu - l hlas
1 hlasujícízástupce veřejné sektoru _ váha hlasu - 0,739 hlasu (přepočteného)
(10 hlasů podnikatelů a neziskového sektoru : 5 l x 100 : 19'60 přepočtenéhohlasu, 19,60
přepočtenéhohlasu - 10 hlasů podnikatelů a neziskového sektoru : 9,60 přepočtených celkových
hlasů pro hlasující zástupce veřejného sektoru, 9,60 : 13 zástupci veřejného sektoru :0,739
přepočtenéhohlasu pro hlasujícího zástupce veřejné sektoru)
1

zájmové sdruŽení Zemědělství - přítomni 3 Partneři
l hlasující zástupce zájmového sdružení_ váha hlasu - | hlas

zájmové sdruŽení Rozvoj regionu - přítomno 5 Partnerů
1 hlasující zástupce zájmového sdruŽení - váha hlasu - l hlas
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zájmové sdruŽení ostatní - podnikání - přítomni 2 Partneři
1 hlasující zástupce zájmového sdruŽení - váha hlasu - l hlas
zájmové sdruŽení Veřejná správa - přítomno l3 Partnerů
l hlasující zástupce zájmového sdruŽení - váha hlasu - 0,739 hlasu (přepočteného)
(z celkového počtu 23 Partnerů zaÍazených do zájmových sdruŽení, je l0 Par1neru zájmových sdruŽení
Zemědělství, Rozvoj regionu, ostatní - podnikáni (5|%) protiváhou 13 Partnerů zájmového sdružení
Veřejná správa, kteří mohou představovat max. 49oÁ. Proto stejným propočtem jako v případě
proporčníúpravy hlasů zástupců podnikatelů a neziskového sektoru, byla stanovena váha hlasu
zájmové sdruŽení Veřejná správa na 0,739 hlasu (přepočteného).

5. Schválení

úpraw Statutu Místníakčnískupinv Mikulovsko

Nikdo z přítomných nemá dalšíchpřipomínek ke Statutu Místníakčnískupiny Mikulovsko.
Usnesení:
Shromáždění partneru schvaluje upravené znění Statut Místníakčnískupiny Mikulovsko.

Veřejná sfera
Hlasovalo pro: l3

Hlasovalo proti: 0

Zdrže|o se hlasování: 0

Podnikatelé a neziskový sektor
Hlasovalo pro: l0

Hlasovalo proti: 0

Zdrže|o se hlasování: 0

Usnesení bylo schváleno.

6.

Návrh změnv člena Programového vÝboru Místníakčnískupinv Mikulovsko

Řiaici jednání na základě připomínek Žádosti o doplnění zaregistrované Žádosti o standardizaci MAS
navrhl provedení změn sloŽení Programového výboru Místníakčnískupiny Mikulovsko.
Pan Ing. Petr Marcinčák, BA, přednesl návrh na změnu člena Programového výboru, zároveň však i na
změnu člena Výběrové komise. Navrhovaná je na zvolení zástupcem podnikatelů a neziskového
sektoru do Programového výboru _ Kateřina Šílováa zároveňje do Výběrové komise navrhován na
zvolení zástupcem podnikatelů a neziskového sektoru Tomáš Fiala.

7.

Volba člena Programového vÝboru Místníakčnískupiny Mikulovsko

Nikdo z přítomných nemá připomínky k vzneseným návrhům.
Usnesení:
ShromáŽdění partneru schvaluje změnu ve sloŽení Programového výboru. Tomáš Fiala se nahrazuje
Kateřinou Šílovou.Změnu ve sloŽení Výběrové komise. Kateřina Šílováse nahrazuie TomáŠem
Fialou.

Místníakčnískupina Mikulovsko
Veřejná sfera
Hlasovalo pro: 13

Hlasovalo proti: 0

ZdrŽe|o se hlasování: 0

Podnikatelé a neziskový sektor
Hlasovalo pro: l0

Hlasovalo proti: 0

Zdrže|o se hlasování: 0

Usnesení bylo schváleno.

Byla vyhlášena přestávka pro samostatné jednání Programového výboru, Výběrové komise Místní
akčnískupiny Mikulovsko'

Místníakčnískupinv Mikulovsko - volba Předsedv
Programového YÝboru Místníakčnískupinv Mikulovsko
8. Zasedání Proeramového vÝboru

Jozef Pavlík přítomnéinformoval o jednání Programového výboru Místníakčnískupiny Mikulovsko,
kde jediným bodem jednání bylo provedení volby Předsedy Programového výboru Místníakční
skupiny Mikulovsko. Provedenou volbou na tomto jednání' v souladu s připomínkou Žádosti o
doplnění Zaregistrované Žádosti o standardizaci MAS, byl předsedou Programového výboru
jednomyslně zvolen zástupce zaveÍejný sektor - obec BŤezi, zastoupený Jozefem Pavlíkem.

Místníakčnískupinv Mikulovsko - volba Předsedy Výběrové
komise Místníakčnískupiny Mikulovsko
9. Zasedání Výběrové komise

Marcela Koňáková informovala přítomné o jednání Výběrové komise Místníakčnískupiny
Mikulovsko, kde rovněŽ jediným bodem jednání bylo provedení volby Předsedy Výběrové komise
Místníakčnískupiny Mikulovsko. Provedenou volbou na tomto jednání' v souladu s připomínkou
Žádosti o doplnění zaregistrované Zádosti o standardizacj MAS' byl jednomyslně zvolen předsedou
Výběrové komise zástupce za soukromý sektor - Zo CSOP Adonis, zastoupený Marcelou Koňákovou.
10.

Různé.diskuse

Rídícíschůze v předposledním bodu jednání seznámil přítomné s potřebou projednání připomínek
k Zápisům z volebních jednání k volbě členůa předsedů povinných orgánů, vyplývajících z Žádosti o
doplnění zaregistrované Žádosti o standardizaci MAS, které upozorňuje na nepřesnost v Zápisech
z volebních jednání, ze kterých je patrná volba těchto členůpovinných orgánů a předsedů orgánů. Dle
Metodiky pro Standardizaci musí bý povinné volené orgány voleny ze subjekttr/členů (právnické i
fyzické osoby) MAS a v souladu s touto metodikou musí bý na prvním místě zvoleni členovéprávnické osoby, ýzické osoby (Po/Fo) a pak teprve je moŽné uvést jejich zástupce.
Rídícíschůze proto navrhl provést volbu členůorgánů a úpravu zápisu z volebních jednaní v souladu
s příslušnou Metodikou pro Standatdizaci, kdy na prvním místě budou zvoleni členové(Po/ Fo) a
následně doplněni jejich zástupci'
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Řidici schůze přednesl návrh

na:

- zvolení zástupců veřejného sektoru do

Programového výboru:

obec Březí _ zástupce Jozef Pavlík' obec Brod nad Dyjí - zástupce Ing. Bc. Pavla Norková, obec
Pavlov - zástupce Zdeněk Duhajský, Dobrovolný svazek obcí Mikulovsko - zástupce Marcela
Effenbergerová
- zvolení zástupců podnikatelů a neziskového sektoru do Programového výboru: Rostislav Koštial
Kateřina Šílová,David Šíla,Boutique hotel Mikulov S.r.o. - zástupce Miroslav Šuta'Ing. Petr

Marcinčák' BA

- zvo|ení zástupců veřejného sektoru do Výběrové komise: obec Bavory - zástupce Hana Koňaříková,
obec Novosedly - zástupce František Trefilík, obec Dolní Dunajovice - zástupce Mgr. Josef Hasník,
obec Pasohlávky - zástupce Martina Dominová, Dis
- zvolení zástupců podnikatelů a neziskového sektoru do Výběrové komise: Zo ČSoP Adonis zástupce Marcela Koňáková' Fotbalový klub _ FC Pálava Mikulov, spolek - zástupce Jan Malík,
Tomáš Fiala, Ing. Miroslav Volařík, MUDr. Ivo Koneš
- zvolení zástupců veřejného sektoru do
Bošiaková, obec Dobré Pole - zástupce

Kontrolniho ýboru: obec Jevišovka - zásfupce BoŽena
Vít Černý,obec milovice - zástupce Věra Antošová

- zvoleni zástupců podnikatelů a neziskového sektoru do Kontrolního výboru: Ing. Bc. Radomír
Daňhel,Ing. Michal Solařík, Ing. Patrik Staško
- opravu údajův zápisu z volebních jednání u předsedů Programového výboru

Místníakčnískupiny
Výběrové komise Místníakění skupiny Mikulovsko, v souladu s provedenou volbou předseda Programového ýboru _ obec BŤezi, zastoupený Jozefem Pavlíkem, předseda Výběrové
komise - Zo CSOP Adonis, zastoupený Marcelou Koňákovou.
Mikulovsko

a

Nikdo zpřítomných nemá připomínky k vzneseným návrhům.
Usnesení:
Shromáždění partneru schvaluje zvo|ení zástupců Programového výboru, Výběrové komise,
Kontrolního ýboru a provedení oprav údajův zápisu s provedenou volbou předsedy Programového
výboru a předsedy Výběrové komise.

Veřejná sféra
Hlasovalo pro: 13

Hlasovalo proti: 0

Zdrže|o se hlasování: 0

Podnikatelé a neziskový sektor
Hlasovalo pro: 10

Hlasovalo proti: 0

Zdrže|o se hlasování: 0

Usnesení bylo schváleno.

Místníakčnískupina Mikulovsko

jednání a ukončil zasedini
Ridici schůze poděkoval všem přítorrurým zatňasÍa konstruktivní
Shromažděni

V Mikulově

partreru

dne 26. listopadu

2015
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