
Podhů íí Žetezný ch hor o.p.s.

Zápis ue 16.jednání Valné hromady PodhůříŽelezných hor, o,p,§,

konané ďne 27.2.2019

Přítomni: viz prezenční lisíina

Zapisovatel: Jana Baladová

Ověřovatelé zápisu: Andrea Culková

Mandátová komise: Dagmar Vaňková, Vladimír Zvolánek

Program jednání:

1. Úvod - Ing.Karel Musílek
2. Schválení programu

3. Voiba rupi.o*t"le, ověřovatele zápisu a mandátové komise

4. Zprávaředitelky MAS
5. Schválení qfše členskýchpříspěvků
6. Volba čtenů výběrové komise

7. převod povinnosti rozhodovat o přijetí nebo lrylouěení partnera MAs
z progíamového výboru na valnou hromadu

8. OdsouhlaseníZprávy o realizaci SCLLI)
9, Diskuse
10. Závér

Úvod: Ing. Karel Musílek, předseda progťamového qiboru přivítal přítomné a v 14:05 h,

zahájlljeánání. přítomrré sáznámil s dnešním programem jednání.

Usnesení č.1116
valná hromada schvaluje program jednání 1, předeslaném znění

Illasováníz Ptoz2} Proti:0

Usnesení bylo přijato

volba zapisovatele, ověřovatele zápisu a mandátové komise

Pan Ing. Karel Musílek navrhl jako

zapisovatele: Jana Baladová
ověřovatele: Andrea Culková
;Ň mandátové komise: Dagmar Vaňková; Vladimír Zvolánek,

Usnesení č.2lt6
valná hromada schvaluje zapisovatel e ápisu_ Janu Baladovou, ověřovatele zápisu Andreu

Culkovou, složení -**etŇ komise : Dágnar Vaňkovou a Vladimíra Zv olitr.Ý,a

MlNlsTERsTvo
PRo MísTNi
RozVoJ ČR

Zdržel se:O



Podhů íí Železných
S82 76 Maleč 48
lČozzl+94373

Hlasováníz Ptol22

hor o.p.s.

Proti:0 Zdňelsez0

Usnesení bylo přijato

Vyjadření mandátgvé ko.pise: Valná hromada je usnášeníschopná, hlasování se může
právoplatně zúčastnit 22 hlasů. Aby byla splněna podmínk4 že veřejný sektor ani žádnáze
zajmorych skupin nepředstavuje více než 49 Yo tozhodovacích práv, bude proveden přepočet
hlasů dle tabulky ,,Hlasovací právď', která byla připravena Statnírn zemědělským
intervenčním fondem. Zálstupci sekíoru a skupin tedy mají tuto velikost hlasů:

- každý zásttlpce ze zájmové skupiny ekonomická máZ,a hhsů
- každý zástllpcezezájmové skupiny sociiální, krltumí mát,33 hlasů
- každý zastupce ze zi$mové skupiny sportovní má1,66 hlasů
- každý nástupce 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 vyhlašovtání výzev z programu IROP, PRV, OPZ. Celkem bylo od
zaěátku programovacího období vyhlášených 18 výzev. Kdnešnímu dni mráme vyhlášené 3
wýrv z OPZP, které budou oteťené až ďo záŘí, le oteťená 1 výma z IROP a l výma z OPZ.
MAS zajišťuje administraci ,,šablon IIo' pro školy. V PRV jsme pomáhaly s přípravou žrádostí
o dotace podnikatelům. Dále paní ředitelka seznámila přítomné s čerpáním finančních
prostředků z jednotlirnýchvlaev za uplynulé období. Informovala o akcích, kterych se MAS
zúčastnila v uplynulém období nebo je sama organizova]a.
Podotkl4 že animaci v území nestítriáme dělat, kancelář je zahhcená a přetížená administrací,
v současné době zpracovává časově a administrativrrě nriročnou střednědobou evaluaci.
Proběhlo dotazníkové šetření mezi obyvateli v uzemí. Výstupy jsou zpracované a budou
prezentované na dnešním veřejném projednání. Výstupy šefrení mezi obyvateli zatím
podporují zámér MAS o rozšíření Programového rámce Zaměstnanost v rtímci OPZ zdůvodu
podpory tvorby pracovních míst a přesuny finaněních prosfiedků v rámci PRV.
Seznrámila přítomné s výhledem na příští pťogíamovací období. Místním akčním skupinám by
měly zůstat sávajíci OP a ještě budou mít přidané nové operační programy OPPIK a OP
Doprava. Kanceliiř bude nově zalíšťovat administraci podání Žadostto dotace na hospodaření
v lesích v Kraji Vysočin4 kde mohou žádatvlastnici lesa.
Pan Venhauer se zeptal, kolik lidí bylo zaměstniáno za2a00000 Kč vOP Zantěsfiranost,
jestli rozšiřování o další programoqi rámec má smysl. Paní ředitelka odpovědéI4 že v rámci
OP Zaměsfiranost byly podpořeny projeký v sociálním podniktání - Krrimek s dobrotami, dá|e
projekt z Fokusu a SPRSV. Máme zím& do OP Zaměstnanost začlenit další programový
nírrec ,,Zaměsbranost'o, kteqý by umožnil podpořit projekt v zásobní<u projektů, a to o CSS,
lríerá pracuje pro obce a zaměstnancům hrozí propouštění z důvodu nezajištěného ťrnancování
od roku 2020.

EvRopsxÁ urute
Evropský fond pro regionální rozvoj
lntegrovaný regioná|ní operační program

MlNlsTERsTVo
PRO MÍSTNÍ
RoZVoJ ČRG
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Podhů ří Železnýchhor o.p.§.
5U 76 Maleč 48
lČo:zllg4373
Pan Musílek Podotkl., Že v oPŽP je hodně finančních prosředků, ale pro obce jsou projek§sloŽité, Obcím chYbí finanČní Prostředky na,záldadn, inůurt*tturu, proto nechtějí finančrup':*lŤkr dávat,na realizaci projektů z opžp. nan Štarya podotkl, že i kdyžchtějí čerpatzOPZP,jsou Podmínky nastavené tak složitě, že žaďate|é';"i;;ě;';;**r. parr Venhauer
Poznamenal, ŽekdYŽ se PřiPravovala strategie, tak obce uveřejnili své investiční záměry,kterése do strategie zapracovaly, ale realita je řphě jiná. paní ředitelka řekla, žs v té době ještěnebYla PřiPravená Pravidla a ve výsledťu 3*" poa*lnkflakové, že se na připrave né zám&yani čerpat finanční prostředky nedá.
Pan Šimon Po^unl.nul, Že Čienové jsou nespokojeni s tím, jak je nastaveno fungování MAS ajaké jsou podrnínky Čerpání financÍ. Ch.*, uiy ,. ,ir*.. i.situ , NS MAS, kra.iskými radnímia Panem hejtmanem Kraje VYsočina. Valná Lromada se shodla na tom, i" i^riřeclitelka doPříŠtí valné hromadY rYPracuje návrh na, stížnost, kterou projedná s programovým výborem apošle k vyjádření členům MAS. Následně se předá na Ns tues.

tlsnesení č.3ll6
Vainá hromada bererra vědomí zpráluředitelky MAS o činnosti a hospodaření MAS a ukládápňpravit zprávupro Ns MAs nalntervenci u národních orgánů

Schválení výše členských příspěvků
Předseda navrhl r,lýŠi členských příspěvků ve stejné výši jako loni, to je 10 Kč na obyvatele.Pan Venhauer lTstouPil,.a,řekl, žele proti tom"u, uuy o|.", které nezískaly žádnéťrnanční
ProstředkY z dotačruch titulů MAS ptátiti finanční pri.pcri|. pil-V;ňňá podotkla, žespravedlivé by bylo, aby platili ti, ktefí čerpali dotace. ' 

-'-J Ý *ru\v Yt

t]snesení č.4176
paru ředitelka ověří, jestli je možnost financování MAs od pří.iemců dotací.

Hlasování: Proz 22 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení byto přijato.

Yolba ělenů výběrové komise
Paní ředitelka nawhla složení výběrové komise na období l1.4.2019-10.4.202a.
ve složení:

MlNl§TEBsTVo
PRO MÍSTNÍ
RozvoJ ČR

evRopsxÁ UrutE
Evropský fond pro regionální rozvoj
lntegrovaný regionátní operační program

Zátnecká47,š82jŤ,

Trčků z Lípy 69, 583
0l Chotěboř

Krále Jana 2'74,583
0l Chotěboř
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Podhů ří Železných hor o.p.§.
582 76 Maleč 48
lČozzl194373

Usnesení č.5116
valná hromada schvaluje složení výběrové komise v předloženém znění

Hlasování: Pro:22 Proti:0 Zdňe|se:0

Usnesení bylo přijato.

Převod Povinnosti rozhodování o přijetí nebo vyloučení partnera MAS z programového
výboru na yalnou hromadu
Programový výbor navrhuje zrušit delegaci programového výboru k přijímání nebo vyloučení
Partrtera MAS a přesunout tuto kompetenci na va]nou hromadu tab aby o přijímrání nebo
vyloučení parhrera MAs rozhodovali všichni členové valné hromady.

Usnesení č.611,6
Valná hromada ruší delegaci programovému výboru k přijímrání nebo vyloučení partnera
MAS a futo povinnost přejímázpét

řIlasování: Praz 22 Proti: 0

Usnesení bylo přijato.

Zpráva o realizaci SCLLD
Paní ředitelka odprezentovala 7právu o realizaci SCLLD za uplynulé období.

Usnesení č.7116
Valná hromada bere na vědomí Zprávu o realizaci SCLLD za rok 2018

6. Diskuse

Do diskuse neměl nikdo příspěvek.

7. Závér

Ing, Martin
Jindra

Benediktus z.s. Klášterní 60, 583 01
Chotěboř

70868832 soukromÝ Sociálrú,
kulturní

Ing. Alice
Fiedlerová

TJ SOKOL MALEC Maleč 63, 582'í6
Maleč

46485791 soukromý Sportoltí

Ing. Vít Simon
Ph.D.

zemědělské družstvo
Maleč

Maleč 49, 58276
Maleč

1505875i soukromý Ekonomiclcí

PhDr. Jří
Kirchner Ph.D.

Tekis s.r.tl. Svinný 83, _583 0l
Chotěboř

28860896 soukromÝ Ekonomická

Zdržel se: 0

EVROPSKÁ UNlE
Evropský fond pro regionálni rozvoj
lntegrovaný regionaIní operačni program

MlNlsTERsTVo
PRo MísTNí
RozVoJ ČR



Fodhrlří Železných hor s.p,§.
582 ?6 &§a}eč 48
tčr;,z:+g 4373

Předseda prograíriového qýboru Pan Musílek poděkoval všem zúčastněným členům a ukončil
jednání valnó hromady v 15:20 hod.

Předseda: Ing. Karel Musflek

Zapsal: JanaBďadová

Ověřil:Andrea Culková

pvRopsxÁ utqlr
Evropský fcnd př§ regionální íszvBi
lntegl.ovaný íe§ionální sperač,rí prcgmrn

MlniI§TER§Tvo
pR§ Mí§TNí
R$ZVůJ Č§
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