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Zápis ze 16. jednání Valné hromady Podhůří Železných hor, o.p.s. 

konané dne 27.2.2019 

 

 

 

Přítomni: viz prezenční listina 

 

Zapisovatel: Jana Baladová 

 

Ověřovatelé zápisu: Andrea Culková 

 

Mandátová komise: Dagmar Vaňková, Vladimír Zvolánek 

 

 

Program jednání: 

 

1. Úvod – Ing. Karel Musílek 

2. Schválení programu 

3. Volba zapisovatele, ověřovatele zápisu a mandátové komise 

4. Zpráva ředitelky MAS  

5. Schválení výše členských příspěvků 

6. Volba členů výběrové komise 

7. Převod povinnosti rozhodovat o přijetí nebo vyloučení partnera MAS 

z programového výboru na valnou hromadu 

8. Odsouhlasení Zprávy o realizaci SCLLD 

9. Diskuse 

10. Závěr 

 

 

Úvod: Ing. Karel Musílek, předseda programového výboru přivítal přítomné a v 14:05 h. 

zahájil jednání. Přítomné seznámil s dnešním programem jednání. 

 

Usnesení č. 1/16 

Valná hromada schvaluje program jednání v předeslaném znění 

 

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

 

Usnesení bylo přijato 

 

 

Volba zapisovatele, ověřovatele zápisu a mandátové komise 
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Pan Ing. Karel Musílek navrhl jako 

zapisovatele: Jana Baladová 

ověřovatele: Andrea Culková 

členy mandátové komise: Dagmar Vaňková, Vladimíra Zvolánka,  

 

Usnesení č. 2/16 

Valná hromada schvaluje zapisovatele zápisu – Janu Baladovou, ověřovatele zápisu Andreu 

Culkovou, složení mandátové komise: Dagmar Vaňkovou a Vladimíra Zvolánka 

 

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

 

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. 

 

 

Zpráva ředitelky MAS 

Paní ředitelka informovala o činnosti kanceláře za uplynulé období roku 2018. Paní ředitelka 

měla připravený přehled vyhlašování výzev z programu IROP, PRV, OPZ. Celkem bylo od 

začátku programovacího období vyhlášených 18 výzev. K dnešnímu dni máme vyhlášené 3 

výzvy z OPŽP, které budou otevřené až do září. Je otevřená 1 výzva z IROP a 1 výzva z OPZ. 

MAS zajišťuje administraci „šablon II“ pro školy. V PRV jsme pomáhaly s přípravou žádostí 

o dotace podnikatelům. Dále paní ředitelka seznámila přítomné s čerpáním finančních 

prostředků z jednotlivých výzev za uplynulé období. Informovala o akcích, kterých se MAS 

zúčastnila v uplynulém období nebo je sama organizovala.  

Podotkla, že animaci v území nestíháme dělat, kancelář je zahlcená a přetížená administrací, 

v současné době zpracovává časově a administrativně náročnou střednědobou evaluaci. 

Proběhlo dotazníkové šetření mezi obyvateli v území. Výstupy jsou zpracované a budou 

prezentované na dnešním veřejném projednání. Výstupy šetření mezi obyvateli zatím 

podporují záměr MAS o rozšíření Programového rámce Zaměstnanost v rámci OPZ z důvodu 

podpory tvorby pracovních míst a přesuny finančních prostředků v rámci PRV. 

Seznámila přítomné s výhledem na příští programovací období. Místním akčním skupinám by 

měly zůstat stávající OP a ještě budou mít přidané nové operační programy OPPIK a OP 
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Doprava. Kancelář bude nově zajišťovat administraci podání Žádostí o dotace na hospodaření 

v lesích v Kraji Vysočina, kde mohou žádat vlastníci lesa.  

Pan Venhauer se zeptal, kolik lidí bylo zaměstnáno za 2 000 000 Kč v OP Zaměstnanost, 

jestli rozšiřování o další programový rámec má smysl. Paní ředitelka odpověděla, že v rámci 

OP Zaměstnanost byly podpořeny projekty v sociálním podnikání - Krámek s dobrotami, dále 

projekt z Fokusu a SPRSV. Máme záměr do OP Zaměstnanost začlenit další programový 

rámec „Zaměstnanost“, který by umožnil podpořit projekt v zásobníku projektů, a to o CSS, 

která pracuje pro obce a zaměstnancům hrozí propouštění z důvodu nezajištěného financování 

od roku 2020.  

Pan Musílek podotkl, že v OPŽP je hodně finančních prostředků, ale pro obce jsou projekty 

složité. Obcím chybí finanční prostředky na základní infrastrukturu, proto nechtějí finanční 

prostředky dávat na realizaci projektů z OPŽP. Pan Škaryd podotkl, že i když chtějí čerpat 

z OPŽP, jsou podmínky nastavené tak složitě, že žadatelé ani žádat nemohou. Pan Venhauer 

poznamenal, že když se připravovala strategie, tak obce uveřejnili své investiční záměry, které 

se do strategie zapracovaly, ale realita je úplně jiná. Paní ředitelka řekla, že v té době ještě 

nebyla připravená Pravidla a ve výsledku jsou podmínky takové, že se na připravené záměry 

ani čerpat finanční prostředky nedá.  

Pan Šimon poznamenal, že členové jsou nespokojeni s tím, jak je nastaveno fungování MAS a 

jaké jsou podmínky čerpání financí. Chce, aby se situace řešila s NS MAS, krajskými radními 

a panem hejtmanem Kraje Vysočina. Valná hromada se shodla na tom, že paní ředitelka do 

příští valné hromady vypracuje návrh na stížnost, kterou projedná s programovým výborem a 

pošle k vyjádření členům MAS. Následně se předá na NS MAS.  

 

Usnesení č. 3/16 

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

připravit zprávu pro NS MAS na intervenci u národních orgánů.  

 

 

Schválení výše členských příspěvků 

Předseda navrhl výši členských příspěvků ve stejné výši jako loni, to je 10 Kč na obyvatele. 

Pan Venhauer vystoupil, a řekl, že je proti tomu, aby obce, které nezískaly žádné finanční 

prostředky z dotačních titulů MAS platili finanční příspěvky. Paní Vaňková podotkla, že 

spravedlivé by bylo, aby platili ti, kteří čerpali dotace.  

 

Usnesení č. 4/16 

Paní ředitelka ověří, jestli je možnost financování MAS od příjemců dotací. 

 

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

 

Usnesení bylo přijato. 
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Volba členů výběrové komise 

Paní ředitelka navrhla složení výběrové komise ve složení:  

městys Libice nad Doubravou, město Chotěboř, pan Jindřich Šíp, Tekis, s.r.o., ZD 

Maleč, TJ Sokol Maleč, Benediktus, z. s. na období 11.4. 2019–10.4. 2020.  

 

Usnesení č. 3/16 

Valná hromada schvaluje složení výběrové komise v předloženém znění 

 

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

 

Usnesení bylo přijato. 

 

 

Převod povinnosti rozhodování o přijetí nebo vyloučení partnera MAS z programového 

výboru na valnou hromadu 

Programový výbor navrhuje zrušit delegaci programového výboru k přijímání nebo vyloučení 

partnera MAS a přesunout tuto kompetenci na valnou hromadu tak, aby o přijímání nebo 

vyloučení partnera MAS rozhodovali všichni členové valné hromady.  

 

Usnesení č. 4/16 

Valná hromada ruší delegaci programovému výboru k přijímání nebo vyloučení partnera 

MAS a tuto povinnost přejímá zpět 

 

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

 

Usnesení bylo přijato. 

 

 

Zpráva o realizaci SCLLD 

Paní ředitelka odprezentovala Zprávu o realizaci SCLLD za uplynulé období.  

 

Usnesení č. 5/16 

Valná hromada bere na vědomí Zprávu o realizaci SCLLD za rok 2018 

 

 

6. Diskuse 

 

Do diskuse neměl nikdo příspěvek. 

 

 

7. Závěr 
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Předseda programového výboru Pan Musílek poděkoval všem zúčastněným členům a ukončil 

jednání valné hromady v 15:20 hod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

Zapsal:  Jana Baladová    ……………………………………. 

 

 

Ověřil: Andrea Culková    ……………………………………. 


