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Zápis ze 17. jednání Valné hromady Podhůří Železných hor, o.p.s. 

konané dne 25.6.2019 

 

Přítomni: viz prezenční listina 

 

Zapisovatel: Bc. Iveta Pleskotová 

 

Ověřovatelé zápisu: Ing. Alice Fiedlerová 

 

Mandátová komise: Ing. Vít Šimon, Mgr. Jaromíra Valehrachová, Bc. Iveta Pleskotová 

 

Program jednání: 

 

1. Úvod – Ing. Karel Musílek 

2. Schválení programu 

3. Volba zapisovatele, ověřovatele zápisu a mandátové komise 

4. Zpráva ředitelky o činnosti MAS  

5. Stanovení výše členských příspěvků 

6. Přijímání nových členů – p. Lea Burkoňová, Zážitkové a vzdělávací centrum 

Horní Mlýn, Spolek pro rozvoj svobodného vzdělávání 

7. Diskuse 

8. Závěr 

 

1) Úvod: Ing. Karel Musílek, předseda programového výboru přivítal přítomné a ve 14:30 h. 

zahájil jednání. Přítomné seznámil s dnešním programem jednání. 

 

Návrh usnesení č. 1/17 

Valná hromada schvaluje program jednání v předeslaném znění. 

 

Hlasování:  Pro: 22  Proti:0  Zdržel se:0 

 

Usnesení bylo přijato 

 

 

2) Volba zapisovatele, ověřovatele zápisu a mandátové komise 

Pan Ing. Karel Musílek navrhl jako 

zapisovatele: Bc. Iveta Pleskotová 

ověřovatele: Alice Fiedlerová 

členy mandátové komise: Ing. Vít Šimon, Mgr. Jaromíra Valehrachová 

 

Návrh usnesení č. 2/17 

Valná hromada schvaluje zapisovatele zápisu, ověřovatele, složení mandátové komise:  

 

Hlasování:  Pro: 22   Proti:0  Zdržel se:0 
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Usnesení bylo přijato 

 

Vyjádření mandátové komise: Valná hromada je usnášeníschopná, hlasování se může 

právoplatně zúčastnit 22 hlasů. Aby byla splněna podmínka, že veřejný sektor ani žádná ze 

zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % rozhodovacích práv, bude proveden přepočet 

hlasů dle tabulky „Hlasovací práva“, která byla připravena Státním zemědělským 

intervenčním fondem. Zástupci sektorů a skupin tedy mají tuto velikost hlasů: 

- každý zástupce ze zájmové skupiny ekonomická má 2,0 hlasů 

- každý zástupce ze zájmové skupiny sociální, kulturní má 1,33 hlasů 

- každý zástupce ze zájmové skupiny sportovní má 1,66 hlasů 

- každý zástupce ze zájmové skupiny veřejná správa má 1,3 hlasů. 

 

3) Zpráva ředitelky MAS 

Paní ředitelka seznámila přítomné s tím, že byla navázána spolupráce s metodikem CLLD, je 

to zpětná vazba ŘO, jedná se o zjednodušení administrativy. Paní ředitelka vyzvala přítomné 

k předložení návrhů na toto zjednodušení. 

19 výzev ve 4 operačních programech bylo 100% úspěšných. Kancelář MAS dále 

spolupracuje se školami v rámci Šablon I, a II, kde 7 školských zařízení žádali o 12 projektů 

za více jak 10 mil. Kč. 

Výrazná podpora žadatelů z podnikatelské sféry, kdy z PRV bylo podpořeno 6 subjektů a 

z OPZ 1 subjekt. Dále stále probíhá spolupráce s CSS pro veřejný sektor. 

Kancelář MAS vypracovala v uplynulém pololetí Střednědobou evaluaci, která byla ŘO 

schválená začátkem června, zde se navrhuje v rámci PRV převést všechny zbývající finanční 

prostředky do Článku 20 vyjma fiche na nezemědělskou činnost, kde budou finanční 

prostředky ponechány  a rozšířit OPZ o opatření Zaměstnanost. V OPZ zbývá 2,6 mil. Je 

možné otevřít výzvu s názvem Zaměstnanost, které by byli určeny pro lidi, kteří mají 

prokazatelný hendikep. Paní ředitelka apeluje na přítomné, aby se zamysleli, zda by nevěděli 

o pracovních místech, případně obyvatelích, kteří se mohli z této výzvy podpořit.  

Aktuálně jsou vyhlášené výzvy 1., 2. a 3. z OPŽP. 

Animace území – MAS se prezentovala na LEADERfestu v Žatci – prezentace sociálního 

podniku „Krámek s dobrotami“. Dále se pracovnice MAS zabývaly vedením bakalářské práce 

pro studentku Polytechnické školy Jihlava a zajištění vedení na téma „Využití potenciálu 

Liběcké stezky pro rozvoj cestovního ruchu v regionu“.  

V Magazínu Vysočina je prezentace o naší MAS. Dále proběhla veřejná projednávání, mimo 

jiné s obyvateli pečovatelského domu, z projednávání vyplynulo, že je ve městě nedostatek 

laviček. MAS připravila ve spolupráci s panem Ondřejem Širokým a Pečovatelskou službou 

Chotěboř projekt trasy s lavičkami, který bude předložen městskému architektovi. 

 

Návrh usnesení č. 3/17 

Valná hromada bere na vědomí zprávu ředitelky MAS o činnosti a hospodaření MAS a 

schvaluje Střednědobou evaluaci ve verzi schválené ŘO. 
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Hlasování: Pro: 22   Proti: 0   Zdržel se: 0 

 

 

4) Výroční zpráva MAS – schvalovací proces 

 

Výroční zpráva byla promítnuta a předložena k nahlédnutí. 

 

Návrh usnesení č. 4/17 

Valná hromada schvaluje Výroční zprávu 2018 v předloženém znění. 

 

Hlasování: Pro: 22   Proti: 0   Zdržel se: 0 

 

Usnesení bylo přijato. 

 

 

5) Stanovení výše členských příspěvků 

 

Obce nesouhlasí s tím, aby byli příspěvky vybírány pouze od obcí (na obyvatele). 

Pan Musílek navrhl, aby paní ředitelka připravila návrhy na stanovení výše členských 

příspěvků tak, aby neplatili příspěvky pouze obce, ale všechny subjekty, případně subjekty, 

které získali prostřednictvím MAS dotace. 

 

Pan Škaryd navrhuje v současné době zachovat postup placení členských příspěvků a 

připravit další návrhy na jiný systém, který by se projednal při další Valné hromadě. 

 

Návrh usnesení č. 5/17 

Pro rok 2019 budou pravidla pro výběr členských příspěvků stejná jako doposud (tj. 10 

Kč/obyvatele). Pro další rok budou projednány návrhy na jiný systém.   

 

Hlasování:  Pro: 21   Proti: 1x veřejný sektor   Zdržel se: 0 

 

Usnesení bylo přijato. 

 

 

6) Přijímání nových členů 

 

Leona Burkoňová  

 

Hlasování:  Pro: 22  Proti: 0   Zdržel se: 0 

 

Zážitkové a vzdělávací centrum Horní Mlýn Chotěboř, z. s.  
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Hlasování:  Pro:  21 Proti: 1 x ekonomický sektor   Zdržel se: 0 

 

 

Spolek pro rozvoj svobodného vzdělávání, z. s. 

 

Hlasování:  Pro: 13   Proti: 5 – 2 x ekonomický, 2 x veřejný, 1x sportovní 

Zdržel se: 4 
 

 

Usnesení bylo přijato. 

 

 

6) Diskuse 

 

Do diskuse neměl nikdo příspěvek. 

 

 

7) Závěr 

 

 

Předseda programového výboru Pan Musílek poděkoval všem zúčastněným členům a ukončil 

jednání valné hromady v 15:21  hod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Předseda: Ing. Karel Musílek    ……………………………………. 

 

 

Zapsal:  Bc. Iveta Pleskotová    ……………………………………. 

 

 

Ověřil: Ing. Alice Fiedlerová    ……………………………………. 


