
Podhůří Železných hor o.p.§.

Zápis ze l4.jednání Valné hromady PodhůříZelezuých horn o.p.§.
konané dne 5.2.2018

Přítomni: viz prezenční listina

Zapisovatel: Jana Baladová

Ověřovatelé zápisu: Václav Venhauer

Mandátová komise: Dagmar Vaňková, Ing. Alice Fiedlerová

Progr*m jednání:

l. Schválení programu
2. Volba zapisovatele, ověřovatele zápisu a mandátové komise
3. Zptáva ředitelky MAS o činnosti kanceláře
4. Rozpočet MAS 2018 - schvalovací proces
5. Schválenivýšečlenskýchpříspěvků
ó. Volba čienů programového výboru, qýběrové komise, kontrolního a

monitorovacího výboru
7. Zpráva o realizaci CLLD
8. Diskuse
9. Závěr

Ing. Karel Musílek, předseda programového v,ýboru přivital přítomné a v tr 5:05 h. zaháj|l
jednání.

1. Schválení programu
Ing. Karel Musílek představil program jednání.

usnesení č. l
Valná hromada schvaluje program jednání v předeslaném znéní

Hlasování: Pro:19 Proti:O Zdržel se:O

2. Volba zapisovatele, ověřovatele zápisu a rnandátové konise
Pan Ing, KarelMusílek nawhl jako
zapisovatele: Janu Baladovou
ověřovatele: václav venhauer
členy mandátové komise: Dagmar Vaňková, Ing. Alice Fiedlerová
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Usnesení č.2
Valná hromada schvaluje zapisovalel e zápisu - Janu Baladovou, ověřovatele zápisu Václava
Venhauera, složení mandátové komise: Dagmar Vaňková. Ing. Alice Fiedlerová

Htrasová*í: Prc: 19 Proti:0 Zdržel se:0

V.yjádření mandátové komise: Valná hromada je usnášeníschopná, hlasování se mŮŽe

právoplatně zúčastnit 19 htasů. Aby byla splněna podminka, že veřejný sektar ani žáóná ze

zájmových skupin nepředstaw.ie více než 49 7o rozhodovacich práv, bude proveden přepoČet

hlasů dle tabulky ,,Hlasovací práva", která byla připravena §tátním zemědělským
intervenčním fondern. Zástupci sektorů a skupin tedy mají tuto velikost hlasŮ:

- každý zástupce ze zájmavé skupiny ekononrická má 0,75 hlasů
- každý zástupce ze zájmové skupiny sociální, kultunri má 2,06 hlasů
- každý zástupce ze zájmové skupiny sportovní má l,ó5 hiasů
- každý zásťupce ze zájrrlové skupiny veřejná správa má 0,63 hlasů,

3. Zpráva ředitelky MA§
Paní ředitelka informovala o chystaném stěhavání kanceláře MA§ na novou adresu

Sladovnická l98, Chotěboř, Důvodem je požadavek MěÚ Chotěboř na uvolnění prostor pro

potřeby úřadu.
Byla provedena kontrola účetnictví a činnosti kanceláře MA§ dozorčí radou a kontrolním a
monitorovacím výborem, závěr z těchto kontrol bylo doporučení aktr"talizovat strategii

v návaznosti na změny, které nastavil řídící orgán u jednotlivých operačních programŮ a

v návaznosti na aktuální situaci v terénu. Dále předkládat předsedovi správní rady ke

schválení a podpisu pracovní cesťy, dovolenky a faktury. l x měsíčně bude předložena
pokladní kniha. Doplnit a zapracovat do účetnicfví a výroční zprávy návrhy a opatření

doporučené auditorskou společncstí.

Usnesení č.3
VH bere na vědomí zprávu ředitelky MAS o činnasti a hospodaření MAS.

Hlasování: Pro:19 Proti: B Zdržel se: {}

4. Rozpočet MAS za rok 20t8 - schvalovací proces

Podhů ří Zelezných hor o.p.§"

rvx0psxÁ uNn
Ewopd<ýíald pí0 íÉqir:rt#ní roř\6j
lťlt€rs€í,ý í€§t§iálni Wíačni pťo§raÍn

MlNl§T§R§Tvs
PR§ Mí§THí
fl§zv§J Č*



582 76 Maleč 48
tČo:zl+g4373
Paní řediteika podrobně představila plánovaný rozpočet na rok 20i8. K navrženému rozpočfu
probíhala diskuse, paní ředitelka jednotlivé položky rozpočtu vysvětlila.

Usnesení č. 4
VH schvaluje rozpočet MAS Podhůří Železných hor na rok 2018 v předloženém znění.

Hlasování: Pro: 19 Proti: 0 7,dňelse: a

5 Schválení čIenských příspěvků
Pan Ing. Tomáš Skaryd navrhl výši členských příspěvlni ve stejné rlýšijako loni, to je 10 Kč
na obyvatele,

Usnesení č. 5
VH schvaluje v}ši členskj,gh příspěvku v předloženérn znění.

Hlasování: Pro: 19 Proti: 0 Zdržel se: 0

6. Volba členů programového výboru, výběrové komise, kontrolního a monitorovaciho
výtloru
Paní ředitelka navrhla složení programového qýboru ve složení: obec lVlaleč, cbec Jeřišno,
obec Bezděkov, pan Ladislav Škaryd, Fokus, z. ú., Coprosys-Leonet, §,r.ú.n TJ §okot
Nová Ves u Chotěboře, DDM Junior, ZD Nová Ves-Yíska u Chotěboře na období §.2.
20t8-i9.2.2021
Paní ředitelka navrhla složení výběrové komise ve složení: městys Libice nad Doubravou,
másto Chotětloř, pan Jindřich §íp, Tekis, §.r.o., ZD Maleč, TJ Sokol Malečo Benediktus,
z. §. na období 11.4.2018-t0.4. 2019,
Paní ředitelka navrhla složení kontrolního a monitorovacího qýboru ve složení
obec Nová Ves u Chotěboře, obec Víska, TJ §okal Chotěboř, TJ Sokol Yíska, pan
čermák na období l0.2. 2018-9.2.?&2l.

Usnesení č. 6
VH schvaluje složení programového výboru v předloženém znéní-

Hlasování: Pro:19 Proti: 0 Zdržel se: $

VH schvaluje složení výběrové komise v předloženém znění

Hlasování: Pro; 19 Proti: 0 ZÁňeI se: 0

VH schvaluje složení kontrolního a monitorovacího výboru v předložen ém znění

Podhů ří Želeenych hor o.p,§.
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Hlasování: Pro: 19 Prati:0 Zďňelse: a

7.Zpráva o realizaci §CLLD
Paní ředitelka předložila VH Zprávu o realizaci SCLLD za období 1.7 .2017 - 31. 12.2a17 .

MAS v loňském roce vyhlásila tři qfuvy z programu [ROP. Yýzvu č. l Posilování složek lZS
a hasičů, výzvu č. 2 Zvy-šování bezpečnosti dopravy avýzvu č. 3 Zvyšování kapacit
předškolních zaíizení. Dvě výzvy byly vyhlašené z operačního programu OPZ. V současné
době je u řídícího orgánu IRop ke schválen í ťlrna č. 4 sociá|ní infrastruktura. k odeslání ke
schválení máme ryzvu č. 5 z IROP Sociální podnikání a dvě výzvy z prcgramu OPZ, Sociální
podnikání'aZvyšavání kapacit předškolníchzařízetlí. V únoru bude vyhliišeno 7 FICHIÍ
z programu PRV. Dále pani ředitelka požádala o delegování SchvalováníZpráv o realizaci
SCLLD na Programový výbor z důvodu větší flexibilnosti toho to orgánu.

Usnesení Valné hromady č. 7
Valná hromada schvaluje Zptávu o realizaci SCLLD.

Hlasování: Pro;19 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení Valné hromady č. 8:
Valná hromada deleguje odsouhlaseni zpráv o realizaci SCLLD na programoqý výbor.

řIlasování: Pro:19 Proti: 0 Zdržel se: 0

8. Diskuse
Předseda prograrnového výboru doporučuje nákup kvalitní počítačové techniky. Pan Šimon
požádal, aby byly Zptávy o realizaci SCLLD posílány členům YH k nahlédnutí. Paní
ředitelka sdělila, že Zpráva o realizaci SCLLD byla členrim zaslána v prosinci, a i nadále
budou zprávy zasílány.

9.Závér
Předseda programového výboru Pan Musílek poděkoval všem členům a ukončil
iednání valné hromady v l5:50 hod.

Předseda: Ing. Karel Musílek

Zapsal: Jana Baladová

ověňl: václav venhauer


