ZÁPIS
z 23. Valné hromady

MAS POHODA venkova

konané dne 17.12. 2013 od 17.00 h v Pivovarské sklepní restauraci
Staroceského pivovárku s.r.o. v Dobrušce.

Jednání zahájeno v 17: 10 hodin predsedou MAS.
Prítomni dle prezencní listiny, pocet prítomných clenu MAS: 20 (z toho 2x na základe
plné moci), Valná hromada MASje usnášeníschopná.
Program jednání
~

- viz. pozvánka.

Zapisovatelé: Ing. Tomáš Vidlák, Luboš Rehák
Overovatelé

zápisu:

Ivan Kolácný, Zdenek Krafka

Prt8beh 1ednání:
1)
Predseda MAS privítal prítomné na 23. Valné hromade MAS POHODA venkova a
v 17: 10 h zahájil jednání. Na úvod privítal všechny prítomné cleny i zástupce obcí.
Porízením zápisu byli povereni manažer MASTomáš Vidlák a predseda Luboš Rehák. Dále
byl prednesen návrh na overovatele zápisu: Ivan Kolácný, Zdenek Krafka.
Hlasování: PRO - 19, PROTI - O, Zdržel se - 1 (Kolácný). SCHVÁLENO.
Úvodním bodem jednání bylo schválení navrženého programu, který byl predsedou
doplnen o nový bod na pozici 5) SPL - dodatecná Výzvac. 11/2014.

PROGRAMJEDNÁNÍ - po doplnení:

r

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Zahájení.
Informace predsedu jednotlivých komisí.
Aktuální informace k prubežnému výsledku hospodarení MAS
POHODAvenkova za rok 2013 dle jednotlivých stredisek.
Informace k jednotlivým aktivitám MAS-Pv.

SPL - dodatecná Výzva c. 11/2014.
Revize clenské základny MAS-Pv.
Prijetí nových clent8 MASPOHODAvenkova.
Príprava MAS-Pv na nové plánovací období 2014-2020

- aktuální informace: strategické dokumenty, právní forma
9)
10)
11)
12)
13)

ou

Financování MASv letech 2014-2015.
Schválení preklenovací pujcky, úveru.
Financní rámec = základní rozpocet MASna rok 2014.
Ruzné.
Záver.

Diskuse probehne pr{jbežne k jednotlivým bod{jm.
Hlasování: PRO - 20, PROTI- O, Zdržel se - o. SCHVÁLENO.

2)
V rámci druhého bodu jednání manažer MAS ve zkratce prezentoval cinnost
jednotlivých komisí.
Výberová komise: v roce 2013 probíhal výber projekttJ z výzvy c. 10/2013, clenové se
zúcastnili losu projekttJ (9.5. 2013), následne provedli hodnocení rozdelených projekttJ a
dne 3.6. 2013 probehla schtJzka k výberu projekttJ z této výzvy, které se zúcastnili i
zástupci CP SZIF Ing. Novopacký a Ing. Hanoldová. Dne 10.6. 2013 se nekterí clenové
komise zúcastnili zasedání Programového výboru, na kterém prednesli zprávu o
hodnocení a výberu projekttJ.

Monitorovací

komise:

tato komise není príliš aktivní, dne 30.9. 2013 probehla

kontrola

9 projekttJ z 1.-3. výzvy v rámci udržitelnosti, které se zúcastnili I. Kolácný, R.
Holecková, T. Vidlák. Kontrolu projekttJ pred proplacením
provádí
kancelár
MAS ve
složení Holecková - Vidlák.

Revizní komise:

kontrola bude provedena po uzavrení úcetního období.

Usneseníc.13/VH-23/001
VH MAS POHODA venkova bere na vedomí Zprávu o cinnosti jednotlivých komisí
za uplynulé období.
Hlasování: PRO - 20, PROTI - O, Zdržel se - O. SCHVÁLENO.
3)
V rámci bodu c. 3, behem kterého se na jednání dostavil i místopredseda Ing. Jirí
Petr, predseda prednesl aktuální informace k prtJbežnému výsledku hospodarení MAS
POHODA venkova za rok 2013 dle jednotlivých stredisek. Prítomní byli seznámeni
s prtJbežnými úcetními údaji za jednotlivá strediska ke dni 16.12.2013 a byli informováni,
že na další valné hromade, která by mela být koncem brezna 2014, budou seznámeni
s finálním výsledkem hospodarení a s výsledky úcetního auditu za rok 2013.

Usneseníc.13/VH-23/002
VH MAS POHODA venkova bere na vedomí Zprávu o prfabežném výsledku
hospodarení MAS k 16.12.2013.
Hlasování: PRO - 21, PROTI - O, Zdržel se - O. SCHVÁLENO.
4)
V dalším bode predseda ve strucnosti seznámil prítomné s jednotlivými aktivitami,
kterým se místní akcní skupina venuje. Prítomní se dozvedeli krátké informace o realizaci
strategického plánu leader, Mezinárodním hudebním festivalu F.L. Veka (strucné
zhodnocení aktivit letošního rocníku, informace o podané žádosti o dotaci na MKCR
rocník 2014), o projektu spolupráce ABC pro místní výrobce (plánované mezinárodní
setkání výrobctJ v Dobrušce dne 24.5.2014), o koordinaci znacení regionálních produkttJ
(nutnost personálne aktualizovat Certifikacní komisi, noví zájemci o znacku) ci o festivalu
Divadelní POHADA 2013. Podrobnejší informace o jednotlivých aktivitách budou
prezentovány na príští valné hromade.

-

Usneseníc.13/VH-23/003
VH MAS POHODA venkova
MASv roce 2013.

bere na vedomí Informaci o jednotlivých

aktivitách

Hlasování: PRO- 21, PROTl- O, Zdržel se - O. SCHVÁLENO.

5)

Dalším bodem programu bylo schválení výzvy c. 11/2014.

Manažer MAS

informoval, že vyhlásit výzvu nebylo v plánu, ovšem díky tomu, že projekt Ing. Radko
Hartmana nebyl zrealizován, dostala MAS k dispozici možnost využít financní prostredky
z tohoto projektu a finance, které se ušetrili z jiných projektu. K dnešnímu dni má MAS
dle Portálu farmáre k dispozici cástku ve výši 443 900,- Kc. Z této cástky by MAS mohla
až 300 tis. Kc prevést na režijní výdaje roku 2014, ovšem MAS se rozhodla ponechat
prostredky na realizaci projektu.
Valné hromade bylo navrženo vyhlásit výzvu na fichi c.1 Konkurenceschopnost a to
s ohledem na nižší nárocnost administrace a nízkou alokaci financních prostredku.
Vzhledem k tomu, že vetšina financních prostredku zbyla z podnikatelské fiche C. 3
Cestovní ruch, která ale nebyla dlouho vyhlášená a tudíž by se musela aktualizovat, což
by znamenalo casové zpoždení výzvy, bylo navrženo ponechat financní prostredky
v podnikatelském sektoru na fichi c. 1.
Ing. Bašek navrhl, aby se cást financních prostredku vyclenila i na fichi C. 2 Firmy a
produkty, tedy na podporu nezemedelských podnikatelu, což by ale nebylo efektivní
s ohledem na malou alokaci financních prostredku.

Usneseníc.13/VH-23/004
VH MAS POHODA venkova schvaluje vyhlášení výzvy c. 11/2014 s výhradním
zamerením na fichi c. 1 Konkurenceschopnost.
1 (Bašek). SCHVÁLENO.
Hlasování: PRO - 20, PROTI O, Zdržel se

-

-

6)
V rámci revize clenské základny nejprve predseda precetl dopis Mgr. Evy Skalické,
která podekovala MAS za spolupráci a informovala o ukoncení svého clenství v MAS.

Usneseníc.13/VH-23/00S
VH MAS POHODA venkova schvaluje ukoncení clenství Mgr. Evy Skalické v MAS.
Hlasování: PRO - 21, PROTI - O, Zdržel se - O. SCHVÁLENO.
1"

7)

Poté

predseda

seznámil prítomné s novými prihláškami.
Jako první byla
predstavena žádost o vstup p. Milana Holinky, který zastupuje SDH Nový Hrádek. Pan
Holinka nebyl prítomen, zastupoval ho p. Ivo Štepán, který mel na jednání plnou moc. K
neprítomnosti žadatele o clenství v MAS bylo nekolik pripomínek, predseda však nechal
hlasovat.

Usneseníc.13/VH-23/006
VH MAS POHODA venkova schvaluje prijetí p. Milana Holinky, zástupce SDH
Nový Hrádek, za clena MAS.
Hlasování: PRO - 18, PROTI - O, Zdržel se - 3 (Kloucek, Petr, Macek).
SCHVÁLENO,zmena poctu prítomných clentl pro hlasování: 22.
Další ze zájemcu o clenství byla Blanka Cihácková, která predala výpis ze zápisu z 21.
zasedání Zastupitelstva
mesta DObrušky, kde Usnesením C. ZM 07/21/2013
bylo
schváleno clenství mesta Dobrušky v MAS a její schválení zástupcem mesta v MAS. Paní
místostarostka se prítomným predstavila a následne došlo k hlasování.
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Usneseníc.13/VH-23/007
VH MAS POHODA venkova schvaluje prijetí mesta Dobrušky, zastoupené
místostarostkou Blankou Ciháckovou, za svého clena.
Hlasování: PRO - 22, PROTI - O, Zdržel se - O. SCHVÁLENO,
zmena poctu prítomných clenCl pro hlasování: 23.
Následne byla prítomným predstavena prihláška Aleny Krížové, zástupkyne obce Deštné
v Orlických horách. Starostka z této obce se všem osobne predstavila, predseda MAS
upozornil prítomné na skutecnost, že se zároven jedná o soucasnou predsedkyni DSO
Region Orlické hory; poté bylo hlasováno o jejím prijetí za clenku MAS a to od 1.1. 2014
s ohledem na to, že obec Deštné v Orlických horách je do 31.12. 2013 soucástí MAS
Sdružení SPLAV.
Usneseníc.13/VH-23/008
VH MAS POHODA venkova schvaluje prijetí paní Aleny Krížové za clenku MAS
s platností od 1.1.2014. Jedná se o soucasnou starostku obce Deštné v Orlických horách, která bude v MAS zastupovat tuto obec.
Hlasování:
PRO - 23, PROTI - O, Zdržel se - O. SCHVÁLENO.
Další prihlášku z této nove pristupující obce podal i p. Adam Kotyza (OSVC), náhradnicí je

na prihlášce uvedena pí Eva Kotyzová, která ho zastupuje i na jednání.
Usneseníc.13/VH-23/009
VH MAS POHODA venkova schvaluje prijetí pana Adama Kotyzu za clena MAS
s platností od 1.1.2014. Jedná se o OSVC, jeho náhradnicí je paní Eva Kotyzová.
Hlasování:

i"

PRO

- 23,

PROTI

-

O, Zdržel se

- O.SCHVÁLENO.

8)
V následujícím bode predseda s manažerem informovali o príprave nového
programovacího období. Prítomní byli informováni o vyjednávací cinnosti NS MAS CR a
seznámeni s prezentací, kterou vytvoril PhDr. Oldrich Cepelka. Behem tohoto bodu
manažer informoval o tom, že budou zapocaty práce na príprave integrované strategie
rozvoje území. Vyzval prítomné cleny a starosty, aby se úcastnili verejných projednávání
a zaktivizovali aktivní lidi z území s tím, aby se zapojili do tvorby strategie. Behem tohoto
bodu predseda informovalo zmene právní formy obcanského sdružení. MAS od 1.1. 2014
automaticky prejde na spolek a budou muset být upraveny stanovy sdružení a to nejen
s ohledem na novelizaci Obcanského zákoníku, ale i na nadcházející certifikaci MAS. Na
breznovou Valnou hromadu by mela být pripravena aktualizace stanov a právní výklad
nejlepší formy MAS.

Usneseníc.13/VH-23/010
VH MAS POHODA venkova bere na vedomí Zprávu o príprave MAS POHODA
venkova na nové plánovací období let 2014-2020.
Hlasování: PRO - 23, PROTI - O, Zdržel se - O. SCHVÁLENO.

-

1

9)
V bode financování MAS v letech 2014-2015 predseda informoval o tom, že
financování MAS na rok 2014 by melo být zajišteno - díky úspore financních prostredku
z režijních nákladu na administraci SPL 2007-2013 by mela být pokryta základní cinnost.
Dále predseda informoval, že MAS bude zasílat žádost o príspevek 10,- Kc/obyvatele
obcím, a to s ohledem na potrebu získat financní prostredky na kompletní prípravu
strategie pro nové programovací období EU.
Usneseníc.13/VH-23/011
VH MAS POHODA venkova bere na vedomí Zprávu o aktuálním stavu financních
prostredkQ MAS a informaci o zpQsobu financování MAS v letech 2014-2015.
Hlasování: PRO - 23, PROTI - O, Zdržel se - O. SCHVÁLENO.
10)

Dalším bodem bylo schválení preklenovací pujcky a úveru. V tomto bode predseda

Rehák informoval, že k 31.12. 2013 bude ukoncen revolvingový úver u Ceské sporitelny
a po jednání s touto institucí bylo jako nejoptimálnejší rešení pro období 2014 - 2015
navrženo zažádat o úver na predfinancování financních prostredku do výše 400 tis. Kc.
Spolecne s tím by bylo vhodné zažádat o úver do výše 250 tis. Kc na predfinancování
projektu ABC pro místní výrobce. Z. Krafka vznesl dotaz na výši úroku, která bude cca
2%. Poté predseda informoval, že MAS bude potrebovat pUjcku ve výši cca 100 tis. Kc do
konce dubna 2014 na to, aby mohl být splacen revolvingový úver a to s ohledem na to,
že financní prostredky za administraci leaderu za období zárí - prosinec 2013 MAS obdrží
až v dubnu 2014.

Usneseníc.13/VH-23/012
VH MAS POHODA venkova schvaluje bankovní úver (revolvingový)
ve výši 400.000,Kc u Ceské sporitelny, a.s. na predfinancování
režijních
nákladQ vyplývajících z administrace SPL v roce 2014, splatnost nejpozdeji
k 30.6.2015.

Hlasování: PRO- 23, PROTI- O,Zdržel se - O. SCHVÁLENO.
Usneseníc.13/VH-23/013
VH MAS POHODA venkova schvaluje bankovní úver ve výši 250.000,- Kc u Ceské
sporitelny, a.s. na predfinancování nákladQ projektu spolupráce ABC Dro místní
V1Írobce. splatnost nejpozdeji k 30.6.2015.
Hlasování: PRO - 23, PROTI O, Zdržel se - O.SCHVÁLENO.

-

Usneseníc.13/VH-23/014
VH MAS POHODA venkova schvaluje nebankovní pQjcku ve výši 100.000,- Kc
na predfinancování
režijních nákladQ vyplývajících z administrace
SPL v roce
2014, splatnost nejpozdeji k 30.4.2014.
Hlasování: PRO - 23, PROTI - O, Zdržel se - O. SCHVÁLENO.
Jednáním se zástupcem Ceské sporitelny,
následne poveren predseda Luboš Rehák.

a.s. i zajištením vhodného dárce (dárcu)

byl

11)
Dále predseda clenum Valné hromady predstavil financní rámec hospodarení
(rozpocet) na rok 2014, v nemž prítomné' v souhrnu seznámil s ocekávanými príjmy a

-

výdaji následujícího roku. Tento rozpoctový rámec bude sloužit jako základ pro rozpocet
MAS POHODA venkova na rok 2014.

Usneseníc.13/VH-23/015
VH MAS POHODA venkova schvaluje Financní rámec na rok 2014 a poveruje
cleny Programového výboru jeho zmenami (prl1bežnou aktualizací).
Hlasování: PRO 22, PROTI - O, Zdržel se - 1 (Krafka). SCHVÁLENO.

-

12)
V rámci diskuse predseda informovalo
tom, že manažer T.Vidlák od 1.1. 2014
bude pravdepodobne v MAS pracovat na polovicní úvazek z duvodu šetrení financních
prostredku. Dále navrhl zapojit v rámci dotovaných projektu i nekteré vysokoškoláky

-

3 osoby) do administrativy, nebot jejich plat úrad refunduje a MAS by
z úradu práce (1
tak mohla minimálne na dobu 1 roku tyto pracovníky plne využít.
13)
Na záver predseda všem prítomným podekoval za aktivní úcast, poprál klidné
prožití vánocních svátku a pohodový rok 2014, v 19:35 hodin jednání ukoncil.

Zapsali: Ing. Tomáš Vidlák, Luboš Rehák
Zápis overili:

~......................

Zdenek Krafka
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Ivan Kolácný
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Místní akcn. skupIna

POHODA venkova
Val26, Dobruška,psc 51801
V Dobrušce, dne 17.12. 2013
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