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ZÁPIS
z 25. Valné hromady

MAS POHODA venkova

konané dne 19. 6. 2014 od 18.00 h v obci Chlístov (hasicská zbrojnice).
Prítomni: viz. prezencní listina. Zapisovatelé: Ing. Tomáš Vidlák, Luboš Rehák.
Overovatelé zápisu: Eva Smažíková, Ing. Lenka Ctvrtecková
PrObeh 1ednání:

,...

,

1)
Predseda MAS privítal prítomné na 25. Valné hromade MAS a v 18:08 h zahájil
jednání. Na úvod privítal všechny prítomné cleny a konstatoval, že 4 osoby jsou prítomny
na základe poskytnutých plných mocí. Valná hromada následne jednomyslne schválila,
aby tyto zplnomocnené osoby mohly zastupovat své subjekty na dnešním jednání Valné
hromady.
Hlasování: PRO - 25, PROTI - O, Zdržel se - O. SCHVÁLENO.
Nyní je tedy prítomno 29 clenu, takže Valná hromada je usnášeníschopná. Porízením
zápisu byl poveren manažer MAS Tomáš Vidlák, overením zápisu byli povereni Eva
Smažíková a Ing. Lenka Ctvrtecková, což Valná hromada schválila.
Hlasování: PRO - 27, PROTI - O, Zdržel se - 2. SCHVÁLENO.
Poté bylo na programu schválení nav~ženého programu, do kterého byl na úvod doplnen
bod vztahující se k transformaci clenské základny. Tento doplnený program byl následne
Valnou hromadou schválen.
Hlasování: PRO - 29, PROTI - O, Zdržel se - O. SCHVÁLENO.
2)
V rámci doplneného bodu týkajícího se transformace clenské základny predseda
pripomnel, že v soucasné dobe jsou stále ješte nekterí clenové MASfyzické osoby, které
zastupují urcité subjekty. S ohledem na požadavky standardu MASje nutné, aby se cleny
staly právnické osoby, které si urcí své zástupce a náhradníky. Z tohoto duvodu na
základe zaslaných prihlášek došlo k následující zmene clenu: clenství p. Jana Rozínka
bylo nahrazeno clenstvím Sportovního klubu Dobré a clenství p. Josefa Macka clenstvím
OBCEJANOV.Tyto zmeny byly následne Valnou hromadou schváleny.
Usneseníc.14/VH-25/001
VH MAS POHODA venkova v rámci transformace
prihlášku

nového

clena - Sportovní
klub Dobré.
Hlasování:
PRO - 28, PROTI

Usneseníc.14/VH-25/002
VH MAS POHODA venkova

v rámci transformace

prihlášku nového clena - OBEC JANOV.
Hlasování: PRO - 28, PROTI

své clenské

-

O, Zdržel

své clenské

-

základny
se

-

1. SCHVÁLENO.

základny

O, Zdržel se

-

schvaluje

schvaluje

1. SCHVÁLENO.

3)
Dalším bodem jednání byla zpráva Revizní komise, kterou prednesl její predseda
Zdenek Krafka. Ten Valnou hromadu informoval o kontrole, která probehla v kancelári
MAS v pondelí 2. 6. 2014 za úcasti všech clenu Revizní komise a pracovníku kanceláre
MAS. Bylo konstatována, že nebyly zjišteny žádné závažné nedostatky, což potvrdil i

úcetní audit provedený spolecností ESOP úcetní a danová kancelár s.r.o.. Predseda ve
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své zpráve zmínil nekteré menší nedostatky, které je potreba napravit (napr. každorocní
kontrola zapujceného vybavení vcetne podpisu pUjcovacích protokolu atd.).
Behem projednávání tohoto bodu dorazil p. Lukáš Bartoš.
Usneseníc.14/VH-25/003
VH MAS POHODA venkova bere na vedomí Zprávu revizní komise.
Hlasování: PRO - 30, PROTI - O, Zdržel se - O. SCHVÁLENO.
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4)
Následne predseda MAS p. Rehák seznámil prítomné se zprávou nezávislého
auditora, kterým byla spolecnost ESOP úcetní a danová kancelár s.r.o. Ing. Buriánové
z Rychnova nad Knežnou. Audit byl prováden v soucinnosti s kancelárí MAS a výrok
ve zpráve auditora zní "bez výhrad". Poté ješte predseda informoval, že Programový
výbor na svém jednání dne 16. 6. 2014 projednal Dopis pro vedení úcetní jednotky Místní
akcní skupina POHODAvenkova, s jehož obsahem ve strucnosti seznámil i Valnou
hromadu. Následne byla zpráva nezávislého auditora schválena Valnou hromadou.
Usneseníc.14/VH-25/004
VH MAS POHODA venkova schvaluje Zprávu nezávislého
auditora o overení
úcetní záverky Místní akcní skupiny POHODA venkova, obcanského
sdružení se
sídlem Val 26, 518 01 Dobruška, za rok 2013 ze dne 4. cervna 2014.
Hlasování: PRO - 30, PROTI O, Zdržel se - O. SCHVÁLENO.

-

5)

V rámci dalšího bodu predseda seznámil prítomné s výsledkem hospo,darení MAS
POHODA venkova za rok 2013 a se záverecným úctem za rok 2013. Nejprve byla Valné
hromade predstavena

,...

jednotlivá strediska a jejich výsledky, poté predseda informovalo
evidenci daru, kde zmínil, že tyto dary jsou využívány po dohode s auditorkou na
predfinancování režie ci jednotlivých projektu. Následne Valná hromada schválila úcetní
záverku za rok 2013 a hospodárský výsledek za rok 2013 ve výši 788,- Kc.
Usneseníc.14/VH-25/005
VH MAS POHODA venkova schvaluje úcetní záverku za rok 2013 a hospodárský
výsledek MAS-Pv k 31. 12. 2013 ve výši 788,- Kc.
Hlasování: PRO - 30, PROTI - O, Zdržel se - O. SCHVÁLENO.

6)

Jednání dále pokracovalo predstavením Výrocní zprávy MAS za rok 2013, kterou

ve strucnosti predstavil predseda, nebot podrobneji byla probírána na minulé Valné
hromade. Zároven bylo clenum pripomenuto, že naše MAS je clenem NS MAS CR i jejího
krajského sdružení ci Asociace regionálních znacek. Valná hromada schvá\ila Výrocní
zprávu MAS POHODAvenkova za rok 2013.
Usneseníc.14/VH-25/006
VH MAS POHODA venkova
schvaluje
Výrocní zprávu Místní akcní skupiny
POHODA venkova za rok 2013.
Hlasování:

7)

PRO

-

30, PROTI

- O, Zdržel

Poté si vzal slovo manažer MAS, který prítomným

se

prezentoval

-

O. SCHVÁLENO.

duležité

podmínky

vyplývající z Metodiky pro standardizaci
místních akcních skupin v programovém
období 2014-2020,
která byla 21. 5. 2014 schválena Vládou Ceské republiky. Vyhlášení
výzvy k predkládání žádostí o standardizaci se predpokládá v cervnu a príjem žádostí od

,.
'-)

r"
étSKt

MAS
lIEPU&LIKY

zárí 2014 do února 2015 s tím, že první certifikované MASkyby mely být známy na
prelomu listopadu a prosince letošního roku. Až teprve poté, co MASzíská osvedcení o
splnení standardu, bude moci podat žádost o schválení financování své strategie.
Z duvodu splnení standardu bude nutné na príští Valné hromade schválit zmenu stanov a
dalších podmínek, které se standardizací úzce souvisejí. Dále manažer Vidlák informoval
o stavu prací na tvorbe Strategie komunitne vedeného místního rozvoje a pozval cleny na
jednání tematických pracovních skupin, které se uskutecní ve ctvrtek 26.6. 2014 v areálu
Prírodního divadla v obci Val.
Usneseníc.14/VH-25/007
VH MAS POHODA venkova bere na vedomí Zprávu manažera MAS o podmínkách
a povinnostech
MAS, které vyplývají z Metodiky pro standardizaci
místních
akcních skupin v programovém
období 201.4-2020.
Hlasování: PRO - 30, PROTI - O, Zdržel se - O. SCHVÁLENO.

8)
V rámci bodu informace k probíhajícím projektum predseda nejprve zmínil projekt
z OP Technická pomoc, který je urcený na podporu tvorby SCLLD. V rámci projektu
spolupráce "ABC pro místní výrobce" se v sobotu 24. 5. 2014 konal v areálu
dobrušského pivovaru mezinárodní jarmark pro tuzemské regionální výrobce a pro
návštevníky z Lotyšska a Litvy. Celý den probehl bez vetších problému, i když obcas
dorazila bourka a déšt. Problém nastal v penzionu Adler, kdy po odjezdu zahranicních
hostu bylo zjišteno, že na jednom z pokoju je zdemolovaná koupelna a škoda se
pohybuje cca v hodnote 17 tis. Kc. Vše bylo vyfoceno a zasláno príslušným osobám
s výzvou k úhrade, která doposud neprobehla a celý problém je tak stále v rešení a hledá
se schudné východisko. Vzápetí predseda prítomné seznámil s projektem "MAS jako
nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úradu", jehož nositelem je Sdružení místních
samospráv Ceské republiky. V rámci tohoto pilotního projektu SMS CR zamestná na
polovicní pracovní úvazek od 1. 8. 2014 na 16 mesícu manažera, který bude v území
MASvykonávat v rámci projektu urcenou cinnost. Zapojená místní akcní skupina bude
hradit 20% platu na manažera. Predseda informoval, že Místní akcní skupina POHODA
venkova do tohoto projektu podala závaznou prihlášku.
Behem tohoto bodu dorazil místopredseda

Ing. Jirí Petr

= zmena

poctu hlasujících: 31.

9)
Na záver predseda informoval, že další Valná hromada, na které budou schváleny
nové stanovy a probehnou volby do volených orgánu, bude predbežne svolána na úterý
9. 9. 2014. Nakonec prítomným podekoval za aktivní úcast a v 19:45 h ukoncil jednání.

V
Chlístove, dne
cervna
2014
Zapisovatel:
Ing. 19.
Tomáš
Vidlák
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MAS POHODA venkova
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