
Podhů íí Železných hor o.p.§.

Zápis ze !6. jednání Yalné hromady Podhůíí Zelezných hor, o.p.§.
konané dne 27.2.2019

Přítomni: viz prezenční listina

?,,apxovalel: } ana Ralaóovb

Ověřovatelé zápisu: Andrea Culková

Mandátová komist: Dagmar Vaňková, Vladimíí Zvolének

Program jednání:

1. Úvod * Ing.Karel Musílek
2. Schválení píogíamu
3. Volba zapisovatele, ověřovatele zápisu a mandátové komise
4. Zptávaředitelky MA§
5. ScXrváleni výše členských pfispěvku
6. Yolba členů qiběrové komise
7. Převod povinnosti razhodcvat o přijeti nebo r,yloučení partaera MAS

z programového výboru na valnou hromadu
8. Odsouhlasení Zprávy a reakzasi SCLLD
9. Diskuse
10. Zéyňr

Úvod: Ing. Karel Musílek, předseda pťogramového výboru přivítal přítomné a v 14:05 h.
zahajil jedniní, Přítomné sezr:ámil s dnešním pťogramem jednrání.

Usnesení č.1116
Valníhrornada schvaluje program jednrání v předeslaném zaěni

řilasováníz Pro:22 Proti:O

Usnesení bylo přijato

Zdržel se:0

Yolba zapisovaíele, ověřovatele zápisu a mandátové kamise



Podhů ří Zelezných hor o.p,§,
582 76 Malď 48
lčozzl194373
Pan Ing. Karel Musílek nawhl jako

zapisovatele: Jana Baladová
cvďr",ovatele: Andrea Culková
;hlly mandatové komise: DagmarVaňková Vladimíra Zvolánku

Usnesení č.2116
Val*.t hromada schvah{e zapisovatele zápisu _ Janu Baladovou, ověřevatele zápisu AndreB

Culkovor1 složení **áxo* komise: Dagnm Vaňkovou ayladimíra Zvclánka

Zdřel se:O

vvjádření mandátové komi§§: yalná_hromada je usnášeníschopnr[, blasování se může

právoplatně "tču.tfrlz 
ntu*ů. Aby byla splncnapofmínka, že veřejný sektor anl žiňná ze

zajr*ových skrrpin *ór"ort**j e v*n ga *ď Y-roz&od*vacích Práv, blrde P'roveden PřePcČet

hlasů dle tabutky ,,Hlasovací právrďo, ktera byla připrave11 sPtÍli* zemědělslc,im

intervenčním fondern.'Žastupi setiortr a skupin tedy mají tuto velikost hlasů:

_ každý zllsttlpce ze r$movéskupiny ekonomická má2,a hla§ů

- kažďýra**p* ÁÁ1*o"e*-p*y socirátní, k$t,ať r*á\,33 hlasů

- každýástupce ze zEmavéskupiny sportovní má 7,66hla§ů

_ každý zastupce ze z$movéskupiný veřejná správa mát,3 blasů"

Zpráv*řďit*l§ MA§
paní ředitelka infoáovala o ěinnosti kanceláře za uplynulé období roku 2018, Paní ředitelka

měla připraveny prehled vyhlašov r,* §Ái ,ry.srá" Fop, 
pRv, opZ, Celkem bylo od

začátlgpťogramov;"firo oíooui vytrláš"enych ia 
"!r"1. 

Kdnešnímu dni máme vyhlášené 3

ffi*r§žild; budou otevřené anaš z*.:e oter*ena 1 vyanaz IRop a7 vy'oa,za?Z,

MAs ajišťuje administraci ,,šablon n; pro štoly_ V lRJ jsme pmahaly s přípravou žáóastt

o dotace podnikaielům. náe pani reditelka seznámila přítomné l č.,pT* finančních

prosředků z jednotlivýchlÝzev 3 prvrrure obdoli Infoáovala o akcíc}r" kterých se MAS

xúm1u v uplynuléÁ období nebo je sarna organizovala.
podotkla že animaci v území nestitx*rne d§aL-kancetař je zahlcená a§etižená adí§iíi§tra§i,

v současné době zpracovává časově a administratilmě naročnou sřednědobou evaluaci,

proběhlo dotazníkové šeření n"ri obfvateli v úzetrň. Výstupy jsou zpracované a budou

prezentované na dnešním veřejném p*j"o"*i. vý§ltpy sitrex mezi obyvateli zatím

podporují pir§ěíMAS o rozšíření pragň;;veho rámge zu*e*m*"st v n&rrci apZzdůvcdu

podpory tvorby p**.roi"l, míst a prlsuny finančních pmsředků v rámci PRv,

Seznámila přítomné s výhledem * pristi p-gru**1Ói oMobí, Mísbím akčním skupinám by

měly zůstat sávající op a ještě budo" *it pria*e nové operační programy opplk a op

Illasováníz Yroz 22

Usne*ení bylo přijato

Proti:0

EvRopsxÁ utttE
Evmp§kýfund pro regir:ruílní roaoj
lntegí§íarťý,€gůoí!áiní operafuí p.o{!tam

MlNlsTERsTVo
PŘO MÍSTNÍ
RozvoJ ČR



Podhů íí Že|eených hor o.p.§.
582 76 Maleč 48
tČorzl*943?3
Doprava. Kancelrář bude nově zajištbvat administaci pod{fuí Ž,áňostto dotace na hospodaření

v lesích v Kraji Yysočina, žádatmohou vlastníci lesa-

PanYenhauer se zeptal, kclik Edí bylo zaměstnarro za2aaa000 Kč vOP Zaměstrranost,
jestli rozšiřoviiní o další programový rámec má smysl. Paní fuditelka odpovědělu žs v rámci
OP Zamě§tíansst byly podpořeay projekŤ v sociálnírn po*n*ani - Knámek s dobratami, dale
projekt z Fokusu a SPRSV. Mráme zětmér do OP Zaměstnanost začlenit dalŠÍ programorý
*á*e" ,,Zaměstnanosť', kteqý by umožnit podpořit projekt v zasobníku projektŮ a to o CSS,
která pracuje pro obce a zaměstnancům hrozí propouštění z důvodu nezajištěného financování
od roku 2020.
pan Musílek podotkl, že y aPŽP je hodně finančních prosfiedkť1 ale pro obce jsou projekty

složite. Obcím chybí finanční prosfied§ na zitkladru infrasťukturu, proto nechtějí finailČní
prosťedky óáwat tta rea\izaci projektů z OPŽP. ran Škaryd podotkl, že i ldyz chtějí čerpat

zOPŽP,jsou podmínky nastavenó talL složitě, že žadatelé ani žádat nemohou. Pan Venhauer
pomarnenal, ž*kóyžse připmvovala strategie, tak obee uveřejrri§ své finanční aáměry, které

se do sfuate gtre zapracovaly, ale realita je úplně jiná. Paní ředitelka řekla, že v té době nebyla
ještě připravená Pravidla a ve výsledku se na připravené záměry ani čerpat fumnČní
prostředky nedá.
Pan Šinoa poznannenal, že čle§oyé jrcu nespokojeni s tírn" jak je úa§tavffio fungovrání MAS a
jaké jsou podmínky čerpáni financí. Chce, aby se situace řešila s NS MA§, krajshými radními
p hejtmanem Kraje Vysočina. Valná hromada se shodla na tom, že parú ředitelka do příští
valné hromady vypracuje návrh na stížnost,lrJ.ery projedná s propamoaým výborem a poŠle

k vyjadření členům MAS. Na§ledně se předá naNS MAS.

Usnesení č. 3116
Yalnáhromada bere na vědomí rytávtlředitelky MAS o činnosti a hospodaření MÁS a uHád,í
připravit zptávupro NS MAS na intervenci u narodních orgánů.

Schválení výše členských příspěvlni
Předseda nawhl rýši členshých příspěvků ve stejné výši jako loni, to je 10 Kč na obyvatele.

Pan Venhauer vystoupil" a řekl, žs je ptaň tomr1 aby obce" které nezískaly žádnté figanční
pros,Sedky z datačních tifulů MA§ pla§§ fií,ančni příspevky. Paní Vaňková @otkla, že
spravedlivé by bylo, aby platili všichni, kteři čerpali dotace.

Usnesení č.4lr,6
Paáí ředitelka ověří, jestli je nnožrost financování MAS od příjemců dotací.

T,ďňelse: QHlasování:?roz 22

Usnesení bylo pňjato.

Proti:0

EVROPSKÁUH|E
Evropský fund pro regionání roaqi
lntegfovaný r€ionální o§erační prryrarn

MlNlsTERsTvo
PRo MÍ§TNí
RozVoJ ČR



\
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Podhů íí Železných hor o.p.s.
582 76 Maleč -18

tčoazlig4313
Yotrba ělenů výběrové konisc
Paní ředitelka navrhla složení výběrové komise ve složení:
městys Libice nad Doubravou, město Chctěboř, pan Jindřich Šíp, Tekiso s.r.c.rW
Malečo TJ Sokol Maleč, Benediktu§, z. §. na období t1.4.2019-10.4.202t.

Usnesení č.3116
Vatrráhromada schvaluje složení výběrové komise v předloženém zaént

I{lasováníl ?raz22 Proti: $ Zdržel se: 0

Převod povinnosti rozhodování o přijetí nebo vyloučení parfnera MA§ z programového
výboru na Yalnou kronadu
Progamový qibor nawhuje zrušit delegaci programového výboru k pfijímaní nebo vyloučení
parhrera MA§ a pfusrrnout §rto korupetenci na valrrou brom*du ta§ aby o přijímání nebc
vyloučení parhrera MAS roáodovali všichni členové valné hromady.

Usnesení ě.4116
VaIía hromad* ruší delegaci programovérnu výboru k p§jíruání nebo vyloučení parfuera
MAS atuto povinnost přejímá zpět

Illasováníz Prg:22 Proti: 0 7Áňelsez 0

Z;pňvz o re*lizaci §CLLD
Pení ředitelka odprezentovala Zpávtlo realizaci SCLLD za uplynulé období,

Usnesení é. 5116
Valná hromada bere na vědomí Zptávu o realizaci SCLLD zarokZal&

6. Diskuse
Do diskuse nemčl nikdo příspěvek.

7.Závét
Předseda programového výboru Pan Mrrsílek poděkovat všem členům aukončil
jednání valné hromady v l5:20 hod.

Předseda: lng. Karel Musílek

Zapsal: Jana Baladová

Ověřil:Andrea Culková

EVROPSXÁ UNIE
Ěvropský fond pm regixÉlní roaoj
integircnraný regisnální operační píqrřm

74o/l,a &&*n/

MlNlsTERsTvo
PRO MÍSTNÍ
RoZvoJ ČR


