
Podhů ří Železných hor o.p.§.

Zápis ze !7.jednání Valné hromady Podhůří Železných horo o.p.§.
konané dne 25.6.2019

Přítomni: viz prezenční listina - Příloha č. I zápisu
Zapisovatel: Bc. Iveta Pleskotová
Ověřovaúel zápisrr: tng. Alice Fiedlerová
M*ndátová komise: Ing. Vít Šimon, Mgr. Jaromína Valehrachovri, Bc. Iveta Pleskotová

Program jednání:

1. Úvod - Ing. Karel Musílek
2. §chválení program§
3. Volba zapisovatele, ověřovatele zápisu a mandátové komise
4. Zprávaředitelky o činnosti MAS
5. Stanovení qýše členských příspěvků
6. Přijínáfií noqých členů - p. Lea Burkoňoviá" ZÁžitkové avzšělávasí centrum

Horní Mlýn, Spolek pro rozvoj svobodného vzdělávriní
7. Diskuse
8. Závér

1} Úvnd: lng. Karsl Musíteh přďsedaprogramovébo ťborupřivital přitomaé ave 14:38 h,
zahájtl jednání" Přítomné semámil s dnešním píogramem jednani.

Návrh usnesení ě.1117
VaIná híomada scbvaluje prograxr jedrrrání v předeslaaém znění.

Hlasováníz Proz 22

Usncsení bylo přijato

Hlasování: ?roz 22

Usnesení bylo p§jato

Proti:0 7Áňe|se:O

2} Yolba zapisovalele, ověřovatele zápisu a mandátovó komise
Pan lng. Karel Musílek navrhl jako
zapisovatele: Bc. Iveta Fleskotová
ověřovatele: Alice Fiedlerová
členy mandátové komise: Ing. Vít Šimou Mgr- Jaromíra Valehrachová

Návrh usncsení é.2117
Vahá bí§mada schvatuje zapisovatetre ápisr1 ověřovatele, složelti mandátsvé komise:

Proti:0 7Áňel sefi
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Podhůíí Zelezných hor o.p.§.
58? 76 M*lď 48
lčo:zl*94373
Vyjádření mandrátové komise: Yalná hromada je usnášeníschopná, hlasování se mŮŽe

pnívoplatně zúčasúnit 22 hlasů. Aby byla splněna podmínka že veřejný sektor aŇ žéňtázs
ájmových skupin nepředstavuje vice než 49 §Á roztrodovacich páv" bude proveden přepČet
hlasů dle tabulky ,,Hlasovací ptávď', která byla připravena Stiltním zemědělským
intervenčním ťondem. Zásttlpci sektoni a skupintedy mají futo velikost hlasŮ:

- každý zástupce ze zá$mové skupiny ekonomická má2,0 trlasů
- každý z;il§ttrec§ ze ájrnové s}nryiry sociál*í, kult§ffí eá 1,33 hifr§ť}

- každý zástupce zs zá$rnové skupiny sportovni má1,66 hlasů
- kožďý ástupce zs zájrearé skupiny veřejná správa má 1,3 hlasů.

3) Zpráva ředitelky MÁS
Paní fuditelka sezriinritra přítomaé s tím, žebylatavázilna spoluprace s metodikem CLLD, je
to zpětná vazhaŘO,;edná se o zjednodušení administrativy. Paní ředitelka vyzsala přítomné
k předtožení nawhů na toto zjednodušení.
19 qýzev ve 4 operaěních programech bylo 100% uspěšných. KancelaŤ MAS dáLe

spolrryracuje se školmni v nímci Šablon l, a §" kde 7 škalských rašízani žáóah o 12 prcjektťr

zavíce jak 10 mil. Kč.
Yýraná podpora žadatelů zpodnikatelské sféry, kdy zPRV bylo podpořeno 6 subjektŮ a

z OPZ 1 subjekt. Dále stále probíhá spoluprace s CSS pro veřejný sekíor.
Kancelář MAS vypracovala v uplynulém pololetí Sřednědobou evaluaci, kteá byla RO
scbválená račáŇkem června, zde se navrhuje v nímci PRV frrevést všechay zbývající finanční
prosťedky, včetně prosťedků vyčleněných na Projekty spolupráce MAS do Clránku 2B vyjma
fiche na nezemědělskou činnost, kde budou frnanční prosředky ponechiány a rozšířit OPZ o

opatření Zaměshanost. V OPZ ?}'ý,yá 2,6 mil. Je možné oteťít vymt s niázvem

Zaměs§rano§f, kt€sé by byti udeny pro lidí, ktďí mají prokamte}ný hertdikep. Paní ředitelka
apeluje na přítomné, aby se zamysleli, zda by nevěděli o pracovních mistech, případně

obyvatelích, kteří se mohli ztéta Ýrw podpořit. Konkéeí přesrmy v rámci PRV a CIP

Zasměstnanost jsou uvedeny v Příloze č. 2 tohoto zápisu.
Alrtrnl*ě jsou vyhlrášené výrw 1.,7. a3. zaPŽ?-
Animace území - MAS se prezentovala na LEADERfesfu vŽarci - prezentace scciiálniho
podniku,,Krámek s dobrotarni'o. Diile se pracorrnice MAS zabyva|y vedením bakalrářské práee

pro studentku Polytechnické školy Jihlava a zajištění vedení na téma ,,VY:.rťlti potenciáu
Liběcké stezky pro rozvoj cestovního ruchu v regionď'.
Y Magazínr* Yysočina je prerentase o n*ší MAS. Dá}e proHhla veřejná projednivriní, rnima
jiné s obyvateli pečovatelského domu, zprqeónáváni vyplynulo, že je ve městě nedostatek
iaviček. x*as připravila ve spolupéci s panem ondřejem Širotqtm a pďcavatelskou službou
Chotěboř projekt trasy s lavičkami, který bude předložen městskému architektovi.

Návrh usnesení LsílX
Valna hromada bere na vědorní zptávu ředitelky MAS o činnosti a hospodaření MAS a
schvaluje Sfiednědobou evaluaci ve vetzi schválené RO, včetrrě finančních přesunů v rámci
PRV a OP Zaměsbanost v předneseném zrrění viz Příloha č,2 tohoto ápisu.

EVROPSKÁ UNiE
Evropský fond pro regionání rozucj

'r,t€ror€rŤý 
r€gimální operační přo$am

MlNlsTERsTvo
PRO MÍSTNÍ
RozvoJ čR



Podhů íí Zelezný ch hor o.p.§.
582 76 Maleč 48
tČo:zl+94373
Hlasování: ?ta:22 Proti: {)

4) Yýroční zpráva MA§ - schvalovací proces

V}roční zpráva byla promítnuta a předložena k nahtédnutí,

Návrh usnesení ě.4/t7
Valná hromada schvaluje VýTOčni zptávu2018 v předloženém zněni.

Hlasováníz Pro:.22

Usnesení bylo přijato.

5) Stanovení výše člens§ich příspěvků

Obce nesouhlasí s tín, aby byli příspěvky lybkriny pouze od obcí (na obyvatele).
Pan Musílek nawhl, aby paní ředitelka připravila návrhy na stanoveni výše členských
příspěvlcu tak, aby neplatili příspěvky pouze obce, ale všechny subjekty, případně subjekty,
které získali prosfrednictvím MAS dotace.

Proti:0

Zdržel se: 0

Zdňelsez 0

l}běr člens§ch příspěvků stejná jako daposud {tj.
projednany náwhy na jiný systém.

Proti: lx veřejný sektor Zďňel se:

Proti: 0 zdňel sez o

MlNl§TERsTvo
PRo Mí§TNí
RozvoJ ČR

10

Zéůjtkavé a vzdělávací centrum Horní Mlýn Chotěboř, z. s.

EVR0P§KÁ UNlř
Ěvropsloý fond pro rcgionální rozvoj
lntegrovaniý regionální opeíační program

Pan Skaryd navrhuje v současné dobč zachovat posfup placení členských příspěvků a
připravit další náwhy na jiný systém, kter,ý by se projednal při další Valné hromadě.

Návrh usnesení č.5í17
Pro rok 2019 budou pravidla pro
Kč/obyvatele}. Pro další rok budou

Hlasování: Pro:21

Usnesení bylo přijato.

6) Pňjínnání nových členů

Leana Burkoňová

Hlasování: Pra:22

á4!_G§.ý



Podhů ří Žetezných hor o.p.§.
582 76 iVlaleč 48
lČo:zllg4373
Hlasováni: Pro: 2l Proti: 1 x ekonomiclrf sektor

Spolek ptoronrq svobodného vzdéláváni,z. s.

EVROPSKA UN]E
Ewopskýístd pro regiauilní mzw{
tr*eg!,Bvaný re§ionálni qx*tí prwraín

7- tž*lsezn

Illesování: Pro: 13 Proti: 5 - 2 x ekonomiclrý, 2 x veřeiný, lx sportovní
Zdňalse:4

Usnesení bylo přijato.

6) Diskuse

Do diskuse neměl nikdo příspěvek.

7}Závěr

Předseda programového qýboru Pan Musílek poděkoval všem zúčastněným členům a ukončil
jednani valné hromady v 15:20 hod.

Předseda: lng, Karel Musílek

Zapsal: Bc. Iveta Pleskotová

Ověřil: Ing. Alice Fiedlerová

MlNlsTFR§TVO
PRO MÍSTNÍ
RozvoJ ČR
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| 582 76Maleč 48
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Přiloha í..2 -Přesuny íinančních prosředků v námci PRv a oP
zaměstnanost

PRv

F'iche §tav pro změnu Nová alokace

Spolupráce s ostahími MAS a
osta§níni organim§erTri

Zrušena 0

Z,av áděru preventivních opatření v
lesícb

Znlšena 0

Ho.'iizonáIni a vertikální spolupráce
mezi Éčasaíky knátkých
dodavatels§ých řetězců a místních
tíhů.

Zrušena 0

Lesnická infrastruktura Zrušena 0

Technika a technologie prc lesní
hosnodáffiví

Zrušena 0

Neproduktivní investice v lesích Alokace vyčerpan4
znršena

0

Investice do zemědělských podnikri Zrtšena 0

Zptwověnia uvrádění aa trb
zemědělských produktů

Zrušena s

zemědělská in&asbukíura Zrlšetta 0

Sdílení zaíizeni a zdroiů Zrušena 0

tnvestice do neremědělských
činností

Ponechrán zbytek původní
alokace, bude vyhlášena
zítoyll

Dle alokace, která
bude platná po
podpisu dohod
zvyzvy PRY č.4 a
při podaní ádosti o
nněnu

Pozemkovéiwrayy Zrušena 0

Investice do ochrany rnelioračních a
zoevňuiících dřevin

Zrušena 0

ČUaet:O Bude do ní převedena
zbývající alokace
z ostatních fichí, vyjma
fiche na Investice do
nezemědělských činností

Dle alskac€, která
bude platná po
podpisu dohod
zťyzvy PRV č.4.
a při prlání žrádosti

o změnu

§ř§ffiffij*m**"* @lffifrillť'



Podhůří Železných hor o.p.§.
582 76 Maleč 48
lča*l*94313

op zaměstnanost

Rozšíření progrannorlých ránců o rámec onZaměstnanosf

Ontařoní stav pro změnu Alokace
Podpcra komrmitní sociálrť

práce
Ponechána v původnim zsĚni 2 40t 0ú0 Kč

Podpora sociálniho
začleňováni

Rczšířit o nfunec
zaměstnanost

Převést zbyvasíú fii}a§č&i
prostředky z ostatních

opaťení - dle aktuá}ního
starru při podání zmény

Zvyšováni rovnosti
přítrežitostí na trhu prác"e

Zrušena, zbývajíci
prostředky převést do

podporv soc. začleňoviáni

sKč

Ziizov ání sociálrdch podniků vyčerpaná aiokace, zrušena 0Kč

l
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ll
EVROPSKÁ UNIE
Ewopshý fond pro regionální rozvoj
lntegro\iarri íegionálírí operační program

MlNlsTERsTvo
PRo MÍ§TNÍ
RozvoJ ČRG


