
MAS Nad Prahou o. p. s. se sídlem Mělnická 275, 250 65 Líbeznice 
Valná hromada 
 

Zápis z 5. Valné hromady MAS Nad Prahou 
konané dne 28. 6. 2016, od 17:00 hodin  

v ZŠ a ZUŠ Líbeznice 

  
Přítomni: viz prezenční listina (příloha č. 1) 
 

Zahájení Valné hromady 

Jednání Valné hromady bylo zahájeno v 17.00 hodin Mgr. Martinem Kupkou, předsedou Správní 
rady MAS Nad Prahou o.p.s. (dále také jako „předsedající“).  
  
Předsedající Valné hromady konstatoval, že přítomno je 21 partnerů Místní akční skupiny (z 
celkového počtu 76 partnerů), takže Valná hromada není usnášeníschopná. Podle statutu 
schváleného 4. 11. 2015, čl. XII, odst. 7. nesejde–li se usnášeníschopná většina do 30 minut po 
stanoveném termínu zahájení řádného zasedání, lze řádné zasedání ukončit a zahájit náhradní 
zasedání. Na náhradním zasedání lze jednat pouze o záležitostech zařazených na pořad 
předchozího zasedání. Usnesení může být přijato za účasti libovolného počtu členů při dodržení 
zásady, že veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nesmí mít více než 49 % hlasovacích 
práv. 
 
V 17. 30 bylo řádné zasedání Valné hromady ukončeno a zahájeno náhradní zasedání. 
  
Předsedající určil zapisovatelkou Ing. Ivu Cucovou, MBA, ředitelku MAS Nad Prahou o.p.s. (dále 
také jako „ ředitelka společnosti“). Vzhledem k převaze zástupců veřejného sektoru (16 partnerů) 
došlo k přepočtu hlasů (příloha č. 2). 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu, který byl v souladu s pozvánkou zaslanou 
všem partnerům Místní akční skupiny.  

Program: 

1. Schválení Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Nad Prahou 
2. Příspěvky 2017 

 
1. Schválení Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Nad Prahou  
Ředitelka společnosti konstatovala, že partneři měli k dispozici Analytickou, strategickou a 
implementační část Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Nad Prahou (dále jen 
SCLLD), finanční plán, plán indikátorů a popis zapojení veřejnosti do komunitního projednávání 
SCLLD. 
Pro MAS Nad Prahou je na opatření v rámci IROP alokováno 75,117 mil. Kč, v rámci PRV 16,888 
mil. Kč (bez projektu spolupráce) a v rámci OPZ 14,729 mil. Kč. 
Návrh usnesení:  
Valná hromada schvaluje Strategii komunitně vedeného místního rozvoje. 
Výsledek hlasování:   Pro 4 veřejný sektor;  5 zájmové skupiny celkem 
Proti 0  veřejný sektor, 0  zájmové skupiny; Zdrželi se 0 veřejný sektor, 0 zájmové skupiny                                        
Usnesení č. 1/005/VH bylo schváleno. 
 
2. Příspěvky partnerů pro rok 2016 
Předsedající navrhl Valné hromadě, aby příspěvky partnerů zůstaly zachovány ve výši roku 2016. 
Návrh usnesení:  
Valná hromada schvaluje výši příspěvků partnerů Místní akční skupiny následovně: obce 
do 600 obyvatel 1 000 Kč, obce do 1 000 obyvatel 2 000 Kč, obce do 3 000 obyvatel 5 000 Kč, 
obce do 10 000 obyvatel 9 000 Kč a obce nad 10 000 obyvatel 15 000 Kč, příspěvkové 
organizace obcí 1 500 Kč, svazek obcí 2 500 Kč, podnikatelé 2 500 Kč, neziskové organizace 



500 Kč, fyzické osoby nepodnikající 250 Kč a státní organizace a úřady zdarma. 
Výsledek hlasování:   Pro 4 veřejný sektor;  5 zájmové skupiny celkem 
Proti 0  veřejný sektor, 0  zájmové skupiny; Zdrželi se 0 veřejný sektor, 0 zájmové skupiny                                        
Usnesení č. 2/005/VH bylo schváleno. 
 
 

Zapsala: Ing. Iva Cucová, MBA 

V Líbeznicích 29. 6. 2016 

 

 

Schválil: Mgr. Martin Kupka  

V Líbeznicích 19. 7. 2016   


