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Zápis a usnesení

z 21. Valné hromady MAS POHODA venkova,
konanédne 13.12.2012od 18.00h v obciPrepychy,RestauraceKatka.

1. Zaháiení.
Predseda MASprivítal prítomné na 21. Valné hromade MASa v 18: 10 h. zahájil jednání. Na úvod
privítal všechny prítomné cleny a predstavil hosty: PhDr. Oldricha Cepelku a zástupce nove
pristupujících obcí z Mokrého, Královy Lhoty a Rohenice. Za domácí Prepychy se jednání nikdo
neúcastnil.

Porízením zápisu byl poveren manažer MAS Ing. Tomáš Vidlák, dále byl prednesen návrh
na overovatele zápisu: Renata Holecková a Antonín Novotný, bez pripomínek.

Hlasování: PRO- 17, PROTI - O,Zdržel se - O. SCHVÁLENO.

Úvodním bodem jednání bylo schválení navrženého programu, který byl jednohlasne schválen.
Hlasování: PRO - 17, PROTI - O, Zdržel se - O. SCHVÁLENO.

2. Strucná z ráva o cinnosti MAS-Pv v roce 2012 hodnocení MAS SZIF MZe CR .
Poté predseda spolecne s manažerem MAS prednesli strucnou zprávu o cinnosti místní akcní
skupiny. Úcastníci Valné hromady se v krátkosti dozvedeli neco o administraci programu Leader,
certifikaci regionálních znacek ci mezinárodním hudebním festivalu F.L. Veka. Následne manažer
informoval o hodnocení místních akcních skupin v roce 2012, které probíhalo dotazníkovou
formou a srpnovou verejnou obhajobou v Praze. MASPOHODAvenkova získala 124 bodu a jako
v predchozích 2 letech byla zarazena do skupiny B.

Usnesení c. 12/VH-21/001 7l; ~t?/11- ~'-': f
VH MAS POHODAvenkova bere na vedomí Zprávu o cinnosti MASv roce 2012 a informaci
o hodnocení MAS (8). Hlasování: PRO- 17, PROTI - O, Zdržel se - O. SCHVÁLENO.

-
3. Z rá redseda"ednotli ' ch komisí: a V'berová komise hodnotitelé a Monitorovací

komise: b) Revizníkomise.
V dalším bodu manažer ve strucnosti informovalo cinnosti Výberovékomise, na což navázal její
clen V. Kloucek, který prítomným pripomnel systém hodnocení a ješte více popsal cinnost
hodnotitelu. Vzápetí T. Vidlák prednesl zprávu o cinnosti Monitorovací komise, která nefunguje
tak, jak má. Kontroly projektu neprobíhají v souladu s vytvorenou smernicí a to zejména
z duvodu velké casové zaneprázdnenosti a vytíženosti clenu této komise. Ktomu se vyjádril A.
Novotný, který souhlasil s tím, že není cas, jak správne delat monitoring, nebot každý má dost
svých pracovních povinností a navrhl, aby po novém roce byla provedena revize cinnosti této
komise a nastoleny jasné pOdmínku pro tuto cinnost, která je slabinou cinnosti naší MAS. Za
Revizní komisi prednesl zprávu její predseda Z. Krafka, který informovalo své cinnosti v rámci
provádených kontrol projektu. Dále informoval, že revizní komise provede ke konci roku kontrolu
na MASce. K tomu L. Rehák navrhl, aby se kontrola zamerila spíše na formální náležitosti (napr.
zápisy, plnení smernic atd.), nebot financní veci cinnosti jsou stejne kontrolovány pracovníky
z RO SZIF a nezávislou auditorkou.
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* *
* *
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Behem tohoto bodu se dostavili: p.Bartoš(18.35 h), p.Pavlícek a p.Rozínek (18.59 h).

~/

Usnesení c. 12/VH-21/002 7,1./ ~17~ ;G:!
VHMASPOHODAvenkova bere na vedomí Zprávy o cinnosti Výberové komise
(hodnotitelé), Monitorovací komise a Revizní komise. Nehlasováno.

4. Informacez NSMASCR(KSMAS.KonferenceVENKOV2012),
V tomto bode predseda informovalo úcasti zástupctl MASna Konferenci Venkov na hranici, která
probíhala od 1. do 3.10. 2012 v jižních Cechách v Nových Hradech. Diskutovalo se zde predevším
o novém programovacím období, ovšem vše bylo pouze na bázi rtlzných dohadtl a domnenek.
Soucástí byla i Valná hromada Národní síte MAS CR, na které se diskutovalo predevším o
certifikaci MASa o ideální právní forme pro místní akcní skupiny. Z debaty vzešlo, že zatím není
jasné, jaká právní forma je pro MAStou nejoptimálnejší, ovšem s ohledem na zmenu zákona
od 1.1. 2014 se dá ocekávat, že se obcanská sdružení budou muset transformovat na obecne
prospešné spolecnosti. Vše je ale ješte otevrené.
Predseda Rehák navrhl, aby jednání plynule prešlo k následující prezentaci, která se práve týká
budoucnosti MASv CR, slovo tedy predal PhDr. O. Cepelkovi ...

7" 5. Conás ceká ... ProgramLEADERpo roce 2013 ! Nové plánovací období 2014 - 2020 =no
StrategickÝplán LEADER.ale i nová Inteqrovaná územní strategie !!!

V dalším bode vystoupil host vecera p. Cepelka, který prítomné seznámil s aktuálním stavem
vyjednávání ohledne programovacího období 2014 - 2020. Z jeho prezentace vyplynulo, že se
s MASkami pocítá, ovšem bude záležet na tom, jaké podmínky a zejména financní alokace se
podarí vyjednat. Predpokládá se, že by místní akcní skupiny mohly žádat z rtlzných operacních
programtl a ne jenom z Programu rozvoje venkova. Bylo zmíneno, že MASby se mely zamerit na
sociální podnikání na venkove a již nyní se pripravovat na nové období. S tím souvisí i tvorba
nové Integrované územní strategie, která bude stežejním dokumentem pro nastávající období.
Bude nutné ji kvalitne pripravit a zpracovat, aby MAS mohla v budoucím období kvalitne plnit
svoje vize a stanovené cíle. Velký dtlraz by mel být dán na komunitní projednání a zapojení
verejnosti pri tvorbe celé strategie rozvoje území.

Usnesení c. 12/VH-21/003 ;/1)(u; I7f IC:' -Ú v

VHMASPOHODAvenkova bere na vedomí prezentaci PhDr. Oldricha Cepelky -Tima
. Liberecnatéma,,Jakseúspešnepripravitnaobdobí2014-2020". Nehlasováno.

**** *
* *
* *
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Usneseníc.12/VH-21/004

VHMASPOHODAvenkova bere na vedomí prehled o plnení jednotlivých aktivit MAS
v roce 2012. Hlasování:PRO- 19, PROTI - 0, Zdržel se - 1.SCHVÁLENO.

.-
I

7. Plnení SPLv roce 2013 - schválenívýzvyc. 10.
Další bod byl venován administraci programu Leader v roce 2013. Bylo nastíneno, že se jedná o
poslední rok realizace strategického plánu a predstavitelum byl navržen plán na rok 2013, který
navrhl Programový výbor spolecne s Výberovou komisí a jenž byl zaslán clenum MAS predem.
Návrh byl vytvoren s ohledem na aktuální plnení financního plánu uvedeného ve strategickém
plánu. Nikdo z prítomných nevyslovil žádný protinávrh a tak bylo schváleno (19 pro, O proti, 1 se
zdržel), že v roce 2013 bude vyhlášena pouze 1 výzva v rámci 19. kola PRV (tzn. registrace
projektu na RO SZIF behem cervna 2013), príjem žádostí se dá ocekávat predbežne v polovine
dubna 2013, ale vše bude záviset na pokynech ze SZIFu. Vyhlášeny budou Fl
Konkurenceschopnost (alok. cca 500 tis. Kc), F2 Firmy a produkty (alok. cca 1,97 mil. Kc), F4
Infrastruktura (alok. cca 2 mil. Kc), FS Obcanská vybavenost (alok. cca 2 mil. Kc) a F8 Vzdelávání
(alok. cca 100 tis. Kc). To znamená, že celková alokace na výzvu bude minimálne 6,57 mil. Kc
(výše bude záviset na financních prostredcích, které budou navíc ušetreny v rámci realizovaných
projektu).
S ohledem na to, že se bude jednat o poslední výzvu, ve které budou muset být utraceny
všechny financní prostredky, které má místní akcní skupina k dispozici, navrhl Antonín Novotný,
aby pri podávání žádostí o dotaci bylo po žadatelích vyžadováno zadávací rízení, nebot díky tomu
by mohlo dojít k zamezení vrácení nedocerpaných financních prostredku; o zavedení této
podmínky se hlasovalo. Hlasování: PRO- 2, PROTI- 11, Zdržel se - 7.

-/
Usneseníc. 12/VH-21/00S 7-l/ ~~/7;f- t''-:t.l
VH MAS POHODAvenkova schvaluje výzvu c. 10/2013 pro žadatele o dotaci v rámci
plnení SPLdle predloženého návrhu cleny Programového výboru a Výberové komise.

Hlasování: PRO - 20, PROTI - 0, Zdržel se - O.SCHVÁLENO.

r

8. PríDravaDroiektfi. dalšíaktivity MAS-Pvv roce 2013.
V následujícím bode predseda MAS informovalo podaných projektech. Nejprve informovalo tom,

že na Ministerstvo kultury byla podána žádost na realizaci 3. rocníku Mezinárodního hudebního

festivalu F.L. Veka v roce 2013. Poté prítomné seznámil s mezinárodním projektem spolupráce

ABC pro místní výrobce, ve kterém je POHODA venkova koordinacní MAS. Do tohoto projektu je

vcetne ceské partnerské MAS Železnohorský region zapojeno i 5 lotyšských a 2 litevské místní

akcní skupiny. Projekt je zameren na podporu certifikace regionálních výrobku.

Usneseníc.12/VH-21/006
VH MASPOHODAvenkova bere na vedomí informaci o spolecném podepsání partnerské
smlouvy s MASŽeleznohorský region a dalšími peti lotyšskými a dvema litevskými MAS:
LEADER Trans-national Cooperation Project Agreement ABC fof loeal producers
ze dne 24.8.2012, tuto smlouvu dodatecne schvaluje.

Hlasování: PRO- 20, PROTI - 0, Zdržel se - O. SCHVÁLENO.

Usneseníc.12/VH-21/007
VHMASPOHODAvenkova bere na vedomí informaci o podaných žádostech o dotaci
na projekt: ABCpro místní producenty, MHFF.L.Veka 2013.

Hlasování: PRO - 20, PROTI - 0, Zdržel se - O. SCHVÁLENO.

**** *
* *
* *
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, 9. Schválení rozšírení území MAS-Pv.
V dalším bode predseda MAS informovalo požadavku na pokrytí tzv. bílých míst, což znamená

obcí, které doposud nefigurují v žádné z místních akcních skupin. Z tohoto duvodu byli osloveni

zástupci z Královy Lhoty, Rohenice, Mokrého a Prepych - obcí spadajících pod ORP Dobruška, aby

zvážili svuj vstup do nekteré z príslušných MASek. Zástupci vše projednali na svých

zastupitelstvech, kde rozhodli o tom, že od 1.1. 2014 chtejí poskytnout svoje území pro cinnost

místní akcní skupiny POHODA venkova. Dále predseda informoval o tom, že obec Deštné

v Orlických horách, která je dnes soucástí Sdružení SPLAV, na svém zasedání zastupitelstva

schválila, že od 1.1. 2014 chce rovnež poskytnout své území pro cinnost MAS POHODA venkova.

Na základe techto predložených žádostí bylo schváleno, že od 1.1. 2014 bude území MAS

POHODA venkova rozšíreno o všechna katastrální území obcí Deštné v Orlických horách, Králova

Lhota, Rohenice, Mokré a Prepychy. Schválení bylo nutné pro prípravu nové Integrované strategie
rozvoje území.

Usneseníc.12/VH-21/008
VH MAS POHODA venkova schvaluje na základe žádostí jednotlivých obcí rozšírení své
územní pnsobnosti na všechna katastrální území obcí Deštné v Orlických horách, Králova
Lhota, Mokré, Rohenice a Prepychy za úcelem zpracování nové Integrované územní
rozvojové strategie (IÚRS) a nového Strategického plánu LEADER(SPL) s platností
pro období od 1.1.2014. Hlasování:PRO-19, PROTI- 1, Zdrželse - O. SCHVÁLENO.

10. Revizeclenské základnv MAS-Pv.priietí novÝchclentt
Dále predseda informoval o tom, že zástupce SDH Bohdašín p. Rychetský zemrel, tedy jeho

clenství zaniká, nikdo jiný o cinnost v MAS Pv prozatím neprojevil za SDH Bohdašín zájem.

Naopak o vstup do MAS projevil zájem predseda Podorlického zemedelského družstva p. Václav

Ryšavý a právnicka Mgr. J. Mervartová. Obe žádosti o prijetí byly i pres výtky, že zájemci o vstup

do MAS nebyli prítomni, schváleny.

Behem jednání se stav prítomných clenu snížil na pocet 19, odešel .

Usneseníc.12/VH-21/009
VH MAS POHODAvenkova bere na vedomí informacio ukoncení clenství pana Bohuslava
Rychetského, SDHBohdašínz dnvodu jeho úmrtí. Nehlasováno.

Usneseníc.12/VH-21/010
VH MAS POHODA venkova schvaluje prijetí nového clena - pana Václava Ryšavého,
soucasného predsedu PZD Ohnišov (podnikatelský sektor) a rovnež jako jeho rovnocen-
nou náhradnici paní Ivetu Linhartovou - viz. prihláška.

Hlasování: PRO -12, PROTI - 0, Zdržel se -7. SCHVÁLENO.

Usneseníc.12/VH-21/011
VH MAS POHODA venkova schvaluje prijetí nové clenky - Mgr. Jana Mervartová,
advokátní kancelár (podnikatelský sektor).

Hlasování: PRO- 14, PROTI - 0, Zdržel se - 5. SCHVÁLENO.

11. Schválení clenskÝchDríspevk~na rok 2013.
Výše clenských príspevku na rok 2013 byla navržena v dosavadní výši 1.000,- Kc, jiný návrh
predložen nebyl a tak byl clenský príspevek schválen v navrhované výši.

**** *
* *
* ****
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Usneseníc.12/VH-21/012
VH MAS POHODA venkova schvaluje clenský príspevek na rok 2013 ve výši 1.000,- Kc.

Hlasování: PRO- 19, PROTI - O,Zdržel se - O. SCHVÁLENO.

12. Prehled o DriiatÝchdotacích v roce 2012 a informace o
k 12.12. 2012.

Dále predseda spolecne s úcetní jen krátce informoval o prijatých dotacích v roce 2012 a o
prijatých financních darech a slíbil, že podrobnejší informace podá na další Valné hromade.

13. Financování rovozních náklad~ MAS-Pvv letech 2014-2015 s olu ráce s obcemi a OSO.
V tomto bode predseda informoval o možných zdrojích financování MAS v letech 2014 a 2015.

Programy na bázi Leaderu skoncí v roce 2013 a nové zacnou podle aktuálního stavu vyjednávání

v ideálním prípade pocátkem roku 2015. MAS ale budou muset administrovat projekty podporené

v soucasném Programu rozvoje venkova (žádosti o proplacení, monitoring, udržitelnost projektu)

a zároven tvorit novou Integrovanou strategii rozvoje území. Z tohoto duvodu je nutné zajistit

financní prostredky na tuto cinnost, a proto byly osloveny obce prostrednictví dobrovolných

svazku, zda by byly ochotny prispet na cinnost MAS PVo Tato možnost je tedy na svazcích

predjednána a vše je v rešení.

r
14. Diskuse.

V diskusi probehla debata o dosavadní cinnosti MAS a o možném dalším rozvoji cinnosti místní
akcní skupiny.

15.Záver.
Na záver predseda všem prítomným podekoval za úcast, poprál krásné prožití vánocních svátku a

pohodový rok 2013, ve 21: 10 hodin ukoncil jednání.

Zapsali: Ing. Tomáš Vidlák,Luboš Rehák

Zápis overil:
Renata Holecková

/f4..~ , Antonín Novoblý q.......

- ,--- - - -
Mí:s..,.í 1:",-1":I -.e.

nr 1" - .J . 'i ~..", , ~ . -
Val 26, Dobruš~~., p~~ 5 > (;1

IC:2700SJ/7 D

V Prepychách, dne 13.12. 2012

Luboš Rehát<,predseda MAS
POHODAvenkova

* * *
* *
* *
* *
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