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Místníakčnískupina Mikutovsko
ZÁPIs
ne

konaného dne 17. prosince 2015 od 8.45 hod
v zasedací místnosti Městského úřadu v Mikulově, Náměstí 1, Mikulov

Program Shromáždění partnerů:

1.

2.
3.
4.

Přivítrání partneru Místníakčnískupiny Mikulovsko
Zahájení, určenízapisovatele a ověřovatele zápisu
Proporčníúprava vríhy hlasů jednotlivých ělenů
Náwh zsrtěny ělenů Programového výboru a Výběrové komise Místníakění skupiny

5.
6.
7.

Různé,diskuse
Závér

Mikulovsko
Volba členůProgramového ýboru

a Výběrové komise

Místníakčnískupiny Mikulovsko

Přítomni dle presenčnílistiny:

1. VEŘEJNÝ SEKToR:
Obec Bavory
obec Brod nad Dyjí

obec Březí
obec Dobré Pole
obec Dolní Dunajovice
Městys Drnholec
obec Horní Věstonice
obec Jevišovka
Obec Klentnice
obec Nový Přerov
obec Pasohlávky
obec Pemá
DSO Mikulovsko

ZaveÍejtý sektor přítomno celkem

Hana Koňaříková

Ing. Pavla Norková

Jozef Pavlík
Vít Černý

Mgr. Josef Hasník
Jan Ivičiě
Ing. Vladislav Moravčík
BoŽena Bošiaková
Bc. Roman Koprivňanský
Petr Hryčovský
Martina Dominová, DiS.
Karel Studénka
Marcela Effenbergerová
13 zástupců.
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Místníakčnískupina Mikulovsko

2. SOUKROMY SEKTOR

-

ing.Petr Marciněák, BA
Rostislav Koštial
MUDr. Ivo Koneš
Zo CSOP Adonis
Ing. Bc. Radomír Daňhel
Ing.Miroslav Volařík
Ing. Patrik Staško
Tomáš Fiala
Katerina Šílová
David Šíla
Fotbalový klub - FC Pálava

Marcela Koňáková

Mikulov

Bc. David Pořízek

Za soukromý sektor přítomno celkem 11 zástupců.

Shromáždění partnerů je usnášeníschopné.

Průběh jednání Shromáždění partnerů:
1.

Přivítání přítomnÝch iednání

Přivítání přítomných jednání provedl vedoucí zaměstnanec SCLLD Místníakčnískupiny Mikulovsko
Ing. JosefŠejnoha'
2.

Zaháiení' určenízapisovatele a ověřovatele zápisu

Na úvod jednrínínejvyššíhoorgiínu - ShromáŽdění partneru, byl řídícímjednání určen Ing. Josef
Šejnoha. Zapisovatelem byl určen pan Jozef Pavlík, ověřovatelem zápisu byl určen Partner _ obec
Brod nad Dyjí, zastoupený Ing. Pavlou Norkovou. S tímto návrhem jednomyslně souhlasili všichni

přítomní partneři'
3.

Proporčníúprava váhv hlasů iednotlirrých členů

Na základě kontroly prezenčnílistiny bylo konstatováno řídícímjednání, Že je aktuálně přítomno 24
partneru. Z celkového počtu přítomných partnerů je 13 partneru z veřejného sektoru a 11 partnerů
ze soukromého sektoru. Veřejný sektor můžepředstavovat maximá|ně 49 oÁ b]asovacích práv.
Ztohoto důvodu ta zák|adě podmínek pro standardízaci MAS je nutné provést proporění úpravu
hlasovacích práv. Dále bylo konstatováno, že d|e zařazení Partneru do Zájmovych skupin je skupina
Zemědělství zastoupena 4 Partnery, Rozvoj regionu 5 Partnery, ostatní - podnikrání 2 Partnery a
Veřejná správa 13 Partnery. I vtomto případě pro dodrŽení podmínek standardizace _ žádná ze
zájmových skupin nepředstaluje více jak 49% hlasovacích práv, musí bý provedena proporčníúprava
hlasovacích práv.
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Místníakčnískupina Mikulovsko

Proporčníúprava
hlasující zástupce podnikatelů a neziskového sektoru - váha hlasu . 1 hlas
1 hlasujícízástupce veřejné sektoru _ váůtahlasu _ 0'813 hlasu (přepočteného)
(11 hlasů podnikatelů a neziskového sektoru : 51 x 100 = 21,569 přepočtenéhohlasu' 2l,569
přepočteného hlasu - 1 1 hlasů podnikatelů a neziskového sektoru: 10,569 přepočtených celkových
hlasů pro hlasující zástupce veřejného sektoru' 10,569 : 13 zástupci veřejného sektoru:0'813
přepočtenéhohlasu pro hlasujícího zástupce veřejné sektoru)
1

zétjmovésdružení Zemědělství _ přítomni 4 Partneři
1

hlasující zástupce zájmového sdružení _váhahlasu -

l

h|as

zájmové sdruženíRozvoj regionu - přítomno 5 Partneru
l hlasující zástupce zájmového sdruŽení _ váha hlasu - l hlas
zájmové sdruŽení ostatní * podnikání - přítomni 2 Partneři
1 hlasující zástupce zájmového sdruŽení _váhahlasu - 1 hlas
zájmové sdruženíVeřejná správa_přítomno 13 Partneru
1 hlasující zástupce zájmového sdružení- váha hlasu _ 0,813 hlasu (přepočteného)
(z celkového počtu 24 PartnerŮ zaÍazených do zájmových sdruŽení, je 1 1 Partneru zájmoých sdruŽení
Zemědělství, Rozvoj regionu, ostatní _ podnikání (5I%) protiváhou 13 Partnerů zájmového sdruŽení
Veřejná správ4 kteří mohou představovat max. 49%o. Proto stejným propoětem jako v případě
proporčníúpravy hlasů zástupců podnikatelů a neziskového sektoru' byla stanovena váha hlasu
zájmové sdruŽení Veřejná správa na 0,813 hlasu (přepočteného).

4.

Návrh změny členůProeramového Yýboru a VÝběrové komise Místníakčnískupinv
Mikulovsko

Rídícíjednání seznámil přítomnéPartnery s připomínkami Žádosti o doplnění zaregistrované Žádosti
o standardizaci MAS a vysvětlil potřebu provedení změny členůProgramového qýboru a Výběrové
komise. Na základě těchto podkladů navrhl provedení změn sloŽení Programového výboru Místní
akění skupiny Mikulovsko a Výběrové komise Místníakčnískupiny Mikulovsko.
Pan Ing. Josef Šejnoha'přednesl návrh na změnu ělena Programového ýboru Místníakění skupiny
Mikulovsko a dále změnu člena Výběrové komise Místníakčnískupiny Mikulovsko. Navrhovaný
nový ělen na zvolení zástupcem podnikatelů a neziskového sektoru do Programového výboru Místní
akčnískupiny Mikulovsko je _ MUDr. Ivo Koneš, na místo současnéčlenky Kateřiny Šílove.
Navrhovaný nový člen na zvo|ení zástupcem podnikatelů a neziskového sektoru do Výběrové komise
Místníakčnískupiny Mikulovsko je _ paní Kateřina Šílová,na místo současnéhočlena MUDr. Ivo
Koneše.
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Místníakčnískupina MikuloYsko

Volba členůProeramového vÝboru a VÝběrové komise Místníakčnískupinv Mikulovsko

Nikdo z přítomných nemá připomínky k vzneseným náwhům.
Usnesení:
ShromáŽdění partnerů schvaluje znrěnu ve sloŽení ělenů Programového ýboru Místníakění skupiny
Mikulovsko. Paní Kateřina Šílováse nahrazuje MUDr. Ivo Konešem' A dále shromáŽdění partnerů
schvaluje změnu ve sloŽení Výběrové komise Místníakčnískupiny Mikulovsko, MUDr. Ivo Koneš se
nahrazuje paní Kateřinou Sílovou.

Veřejná sfera
Hlasovalo pro:

13

Podnikatelé a neziskoý sektor
Hlasovalo pro: 1 l

Hlasovalo proti:

0

Zdrže|o se hlasování: 0

Hlasovalo proti:

0

Zdrže|o se hlasování: 0

Usnesení bylo schváleno.
6. Různé.diskuse

Rídícíjednání seznámil přítomnéPartnery s postupem a administrativními úkony potřebnými pro
dokončeníStandardizace Místníakčni skupiny Mikulovsko. Dále přítomné informoval o probíhajícím
administrativním postupu při zpracováváni Strategie Místníakčnískupiny Mikulovsko pro
Programové období 20|4 _ 2020. K uvedeným otázkám nebyla ze strany Partnerů vznesena

připomínka.
7.

Záxér

Rídícíschůze poděkoval všem přítomným za vstřícnost k účastina ShromáŽdění partnerů a

konstruktivní jednání. Poté ukončil zasedání ShromáŽdění partnerů.
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Zapsa|: Jozef

'-\ \.Pavlík ./-.

2015

,
ověřil: obec Brod Nad Dyjí _ Ing. Pavla Norková

