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Zápis a usnesení
z 19. Valné hromady MAS POHODA venkova,
konanédne 1.12.2011 od 18.00 h v místním hostinci obce Pohorí.

1. Zaháiení.
PredsedaRehák privítal prítomné, v 18.06 h zahájil jednání. Na úvod predal slovo panu Kafkovi, který
jako clen MAS, ale i starosta obce Pohorí také privítal prítomné a rozdal propagacní materiály obce.
Predsedadále konstatoval, že zápis z jednání porídí sám, overovateli zápisu urcil pana Kloucka a paní
Holeckovou, dále dodal, že je prozatím prítomno 20 clenlJ - VHje tedy schopnausnášetse, nakonec
precetl program jednání (viz. pozvánka) a nechal hlasovat o jeho schválení.
Hlasování: PRO- 19, PROTI

-

O, Zdržel se - O. SCHVÁLENO.

V 18.13 h se dostavil pan M.Valtera, stav - prítomno 20 clenit

2. Informace o hodnocení MASv CR. oríorava evaluace.
Projektový manažer Tomáš Vidlák podal spolecne s predsedou informaci o prIJbehu hodnocení MAS
v CRformou power-pointové prezentace, dále pokracovalo nutnosti príprav evaluace.
3. Zoráva o prIJbehurealizace SPL- oroiektv.
Manažer dále promítnul zprávu o aktuálním prIJbehu realizace SPL MAS POHODAvenkova se zamerením na jednotlivé projekty.
4.

Prijetí novÝch clenlJ. revize clenské základnv MAS Pv.

Predseda seznámil prítomné se zmenami clenské základny; vysvetlil nutnost zrušení usnesení z minulé
VH - prijetí Pavla Bednáre za clena, který svou žádost dodatecne stáhl (dIJvod: nesoulad s pravidly
zamestnavatele); dále predložil tri nové žádosti o clenství a opet omluvil mimorádnou neprítomnost
hned dvou žadatelek), následovalo vlastní predstavení Ing. Jaroslava Baška.

VH MASPv zrušuje Usnesení c. 11/VH-18/06
Usneseníc.ll/VH-19/01
VH MAS Pv schvaluje prijetí Ing. Jaroslava Baška

-

ze dne 23.6.2011 (prijetí Pavla Bednáre, OSVC).
Hlasování: PRO- 20, PROTI

-

-

O, Zdržel se -

O. SCHVÁLENO.

OSVC, Kounov za svého clena.
Hlasování: PRO- 20, PROTI- O, Zdržel se - O. SCHVÁLENO.
Zmena stavu (Bašek) - prítomno 21 clenit

Usneseníc.ll/VH-19/02

VH MAS Pv schvaluje prijetí Ing. Lenky Ctvrteckové - OSVC,Domašín za svou clenku.
Hlasování:PRO- 21, PROTI - O,Zdrželse - O. SCHVÁLENO.
Usneseníc.ll/VH-19/03
VH MAS Pv schvaluje prijetí Bc. Moniky Preiningerové - FBCDobré, za svou clenku.
Hlasování:PRO- 21, PROTI- O,Zdrželse- O.SCHVÁLENO.

Tímto se mení celkový pocet clenlJ Valné hromady MAS POHODAvenkova - navýšenína pocet 32,
nyní tedy prítomno 21 clenlJ.
5. Návrh úprav fichí oro období 2012-2013.
Projektový manažer spolecne s paní Smažíkovou predstavili návrh úprav fichí pro záverecné období
prerozdelování financních prostredklJ. Na príprave návrhu úprav pracovali predevším clenové výberové komise, pokusili se zapracovat své poznatky z praxe, které již predem konzultovali i s cleny
Programového výboru na spolecných setkáních. Probehla diskuse predevším k temto bodlJm :
kritéria prijatelnosti (dotaz: Petr, Kloucek),
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postup pri shodujícímse poctu bodtJ,
povinnéprílohy,
IhtJtarealizace(!).
V 18.42

h se dostavil pan A.Novotný,stav

-

prítomno

22 clene..

Usneseníc.ll/VH-19/04
VH MAS Pv schvaluje úpravy fjchí pro období 2012-2013 dle predloženého návrhu.

Hlasování: PRO - 21, PROTI - 1 (Jirí Petr), Zdržel se - O.SCHVÁLENO.

6. Monitorovací cinnost - návrh na zrízení komise.
Predsedaseznámil prítomné s predbežnou dohodou clentJrídících orgántJ MAS Pv o nutnosti zrízení
Monitorovacíkomise(MK) a vypracovánísmernicprojejí cinnost.Predsedavyzval prítomnéo podání

návrhtJna volbu clentJMK- návrhy: Krafka,Smažíková,Novotný,Zahradník,Bašek,Bednár,Valtera,
Kolácný,Bendzo.Pokrátkédiskusipredsedapodalnávrhk hlasování.
Usneseníc.ll/VH-19/0S

VH MASPv schvaluje zrízení Monitorovací komises minimálnímpoctem5 clentJ.
Hlasování:
PRO - 22, PROTI - O, Zdržel se - O.SCHVÁLENO.
Usneseníc.ll/VH-19/06
VH MAS Pv schvaluje a volí složení Monitorovací komise:
1 osoba - predsedaj-kyne Výberové komise = automaticky predsedaj-kyne Monitorovací komise
(nyní Eva Smažíková),
3 osoby - clenové Revizníkomise
(nyní Zdenek Krafka, Zdenek Bendzo, Ivan Kolácný), dále
Antonín Novotný,
Petr Zahradník,
Jaroslav Bašek,
Jirí Bednár,
a MilošValtra.
Hlasování: PRO- 22, PROTI- O, Zdržel se - O.SCHVÁLENO.
Usneseníc.ll/VH-19/07
VH MAS Pv schvaluje navýšení poctu interních hodnotiteltJ.
Hlasování:

PRO

- 22,

PROTI

- O, Zdržel

se - O. SCHVÁLENO.

Úkol pro clenv VÝberové komise: ve spolupráci s manažerem pro SPL(Ing. Vidlák) pripravit návrh
srozumitelných smernic pro Monitorovací komisi a hodnotitele.
V 19.35h se omluvilpan Moravec, stav

- prítomno 21 clene..

7. Pro ram LEADER
- alokace MAS Pv na rok 2012 návrh roz octu lán 'zev.
PredsedaRehák seznámil prítomné s alokací na rok 2012 a predložilnávrhrozpoctu;dále informoval
o príprave dotacního titulu pro MASna Královéhradeckém kraji - príprava žádosti (30% spoluúcast).
Usneseníc.ll/VH-19/08
VH MAS Pv schvaluje rozpocet pro rok 2012 na realizaci SPL.
Hlasování:

PRO

- 21,

PROTI

- O, Zdržel

se - O. SCHVÁLENO.

Usneseníc.ll/VH-19/09
VH MASPv schvaluje žádost o dotaci na cinnost MASod Královéhradeckého kraje, celkový rozpocet
Hlasování:PRO- 21, PROTI- O,Zdrželse - 1. SCHVÁLENO.
projektu - limit 120.000 Kc.

Manažer Vidlákpredstavil prítomným predbežný návrh výzev v roce 2012, které budou na príští VH
predloženy ke schválení.
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8. Zpráva
o hosDodareníMASPvk 1.12.2011.
Predseda Rehák podal informaci o pr~bežném výsledku hospodarení k 1.12.2011;
plnení po strediscích se zamerením na cerpání jednotlivých dotací.
9. Informace o cinnosti MASPv v roce 2011.
Predseda dále predložilprehled cinnosti k dnešnímu dni.
10. Proiekt sDoluDráce..Orlickéhorv Drovšechnv".
Predseda potvrdil, že byla podporena žádost na výše jmenovaný projekt, predseda koordinacní MAS
NADORLICÍnás požádal o navýšení našeho rozpoctu o 100.000 Kcv rámci tohoto projektu, prislíbili
predfinancování a zajištení spoluúcasti u této cástky; Programový výbor s navýšením prozatím
nesouhlasil - bude dále jednáno s partnery projektu.
Predseda dále pripomnel naše hlavní aktivity a výstupy projektu: nákup kompenzacních prostredk~
pro obcanské sdružení NONAv Novém Meste nad Metují.
11. Mezinárodníhudební festival F.L.Veka.
Predseda popsal dosavadní pr~beh festivalu, zd~raznil jeho význam pro region; festival jednoznacne
prispívá ke zviditelnení MASPv, došlo i k podpisu mediálního memoranda s CT2. Dosavadní úspech
festivalu potvrdil i pan Novotný, spolecne s predsedou vyzdvihl práci umeleckého reditele pana Pavla
Svobody.
Predseda Rehák doplnil informaci o plnení rozpoctu MHF:došlo k navýšení príjm~ (vstupné), dochází
ale i k prekrocení výdaj~, upozornuje na vznik financní ztráty (prvotní investice do grafiky, webu
atd.), kterou hodlá dorovnat v príštích rocnícíchfestivalu.
Dále predseda informoval prítomné, že byla v zárí podána žádost Ministerstvu kultury CR o dotaci
druhého rocníku našeho festivalu, rovnež byla vyslovena záštita ministra kultury na festivalem.
Dále došlo ke schválení (potvrzenO clen~ Festivalového výboru za MASPv.
Usneseníc.ll/VH-19/10

VHMASPv do odvolání jmenuje Pavla Svobodu umeleckým reditelem MHFF.L.Vekaa shvaluje cleny
Festivalového výboru za MASPv: Luboše Reháka, Antonína Novotného a Ivana Kolácného.
Hlasování: PRO - 22, PROTl- O, Zdržel se - O. SCHVÁLENO.

- znacka OH-OD.
Predseda popsal pr~beh znacení v roce 2011; následne popsal predevším úcast na Zemi živitelce,
kterou se mu podarilo úspešne zajistit s manž. Jirsovými z Pohorí ve spolupráci s MAS Podchlumí
(regionální výrobky z PodkrkonošO.
Dále informoval prítomné o spolecném jednání výrobc~, clen~ certifikacní komise, zástupc~ MASa IC
našeho regionu - termínjednání: 23.2.2012.
12. Reaionální vÝrobkv

13. Konference VENKOV2011 - ..Venkov v Prcici".
Konference se zúcastnili Rehák, Novotný, Vidlák - predseda tedy predal slovo úcastník~mjednání,
kterí potvrdili, že název konference "Venkovv Prcici"byl velmi výstižný.
14. Inventura drobného majetku.
Predseda slíbil clen~m Revizní komise pripravit podklady pro inventuru drobného majetku za rok
2011, inventura bude snadná

-

prozatím se nic nového neporizovalo.

15. R~zné + diskuse.
V bode r~zné nejprve predseda vysvetlil snahu NS MASCR o pokrytí "bílých míst" na mape, u nás se
to týká oslovení obce Prepychy a obce Mokré, jedná se o rozšírení území pro období 2014-2020,
oslovení zajistí predseda.
Predseda predložiltermín další VH- 27.3.2012,místo bude upresnenododatecne.
*
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Diskuse: Ing. Petr - informovalprítomné o novinkách v monitorovacím výboru.

16. Záver.
Predseda podekoval za úcast a ve 20.24 h jednání ukoncil.

Zápis overil:
Vít Kloucek

~ li

_________

Renata Holecková
~~-~-----------------

::7---

Místní akcní skupina

POHODA venkova
Val 26, Dobruška, PSC 518 01
IC: 27005577
<D

V Pohorí, dne 1.12. 2011

Luboš Rehák, ~dseda MAS
PORODA venkova
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