Zápis z Valné hromady
Na cestě k prosperitě, o. s. Doloplazy 15
konané 27. 1. 2011 ve školicím středisku v Doloplazích
Přítomni: viz. prezenční listina, která je přílohou zápisu
1. ZAHÁJENÍ, přívítání, představení nové manažerky Libuše Gardavské.
– Určení návrhové komise, ověřovatele zápisu, zapisovatele a sčitatele hlasů.
- Vložení dalšího bodu do programu Valné hromady – Přenesení zodpovědnosti na Představenstvo
VH schválila návrhovou komisi, ověřovatele zápisu, zapisovatele a sčitatele hlasů, program Valné
hromady.
2. INFORMACE LEADER
Paní Korvasová informovala přítomné:
- o uskutečněné „Konferenci příkladů dobré praxe“, která proběhla v nově zrekonstruovaném
Obecním domě v Hrušce. Bylo představeno mnoho projektů vlastními žadateli. Bylo vytvořeno DVD
ve spolupráci se členy Klubu přátel ZUŠ, na kterém jsme představili všechny projekty výzvy č.
1/2009.
- o distribuci dalšího čísla Maskáčku, které vyšlo v prosinci 2010 a bylo rozneseno na území MRG
Němčicka do každé rodiny a na území Přediny po 50 ks na strategická místa v obci. Noví členové
MRG Melicko i obce MRG Předina mají možnost nahlásit počty výtisků do jednotlivých domácností
- ke konci roku 2010 se naše MAS rozšířila o území 4 obcí – Drysice, Podivice, Radslavice a Zelenou
Horu a o Vojenský újezd Březina.
- o změně pravidel od 1. 1. 2011 pro vyhlášení výzvy na rok 2011. Budou nové fiche a jiné kódy.
10. 2. 2011 jedeme na školení s pracovníky SZIF, a poté budeme mít nové formuláře pro fiche. Dle
pravidel by měli být žádosti jednodušší a rýsuje se možnost podat žádost o dataci elektronicky.
MAS mění i preferenční kritéria, dle předchozích zkušeností hodnotitelů Výběrové komise. Vše
bude k dispozici na webových stránkách po schválení SZIF. S předstihem proběhnou školení
žadatelů a členů Výběrové komise podle nových pravidel SZIF. Pozvánky budou rozeslány e-mailem
a uveřejněny na webových stránkách MAS.
- o společném setkání se zástupci naší MAS a MAS Střední Haná a veřejného sektoru, které
proběhne 24. 2. 2011 v nové sportovní hale v Nezamyslicích. Kde si účastníci předají cenné
zkušenosti obou MAS s realizací projektů. V souladu se strategickým plánem LEADER a smlouvou
uzavřenou mezi oběma MAS proběhne sportovní utkání o pohár MAS.
VH bere na vědomí informace o Strategickém plánu LEADER „Abe se nám dobře žilo a spolem dobře
belo.
3. ZHODNOCENÍ VÝZEV R. 2010
Paní Korvasová informovala
- o vyhlášení II. výzvy pro fiche 4, 5,. Při registraci projektů na RO SZIF v Olomouci bylo přijato 13
projektů, jeden projekt neprošel administrativní kontrolou SZIF. 12 žadatelů podepsalo smlouvy
na realizaci projektu. Projekty II. výzvy budou podpořeny částkou 2.189.530,-- Kč.
- o vyhlášení III. výzvy pro fiche 1 a 6. Celkem 18 projektů bylo zaregistrováno a prošlo
administrativní kontrolou AK SZIF, 1 projekt je zaregistrován jako náhradní. Za III. etapu bude
čerpáno na dotacích 4.394.676,-- Kč.
- v roce 2010 bylo celkem podpořeno 31 projektů v celkové částce 6.584.206,-- Kč.
VH bere na vědomí zhodnocení výzev r. 2010

4. VÝZVA PRO ROK 2011
Paní Korvasová informovala o vyhlášení výzvy r. 2011
-výzva bude vyhlášena jen jedna pro 4 fiche najednou, předpokládaný termín je koncem března
2011 s registrací na RO SZIF v červnu 2011.
Výzva bude vyhlášena pro tyto fiche: 2. Podnikání
3. podpora cestovního ruchu
5. veřejná prostranství
6. sociální infrastruktura
Pro letošní rok je určena alokace 6.488.730,-- Kč. Vyhlášení je plně v souladu s SPL. Veškeré
informace budou uveřejněny na webových stránkách MAS a všem členům budou zaslány
e-mailem. Školení proběhne v dostatečném předstihu před příjmem žádostí.
VH bere na vědomí informace o připravované výzvě na r. 2011
5. AKTUALIZACE SPL
Paní Korvasová sdělila přítomným, že v letošním roce chystáme aktualizaci SPL. Na základě
monitoringu realizovaných projektů bylo zjištěno, že SPL je zastaralé. V Maskáčku byla uveřejněna
výzva k zapojení do vytvoření nové databáze projektových námětů. Aktualizace proběhne po výzvě
2011, tedy během letních měsíců r. 2011. Aktualizovaný SPL bude vyvěšen na webových stránkách
k připomínkování po určitý čas. Proběhne veřejné zasedání k tvorbě SPL – informace budou
vyvěšeny na webu. Finální verze bude předložena jednání VH.
VH bere na vědomí informace o připravované aktualizace SPL v r. 2011
6. ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY MAS V R. 2010
Paní Gardavská informovala přítomné o stavu placení členských příspěvků v r. 2010. Mělo být
vybráno celkem 185.010,-- a bylo vybráno za r. 2010 184.726,--. Ke konci roku 2010 členskou
základnu tvořilo celkem 66 členů, z toho 30 obcí, 8 podnikatelů a 28 neziskovek.
O přijetí za nové členy žádali: za r. 2010 - Římskokatolická farnost Nezamyslice na Hané
- TJ Sokol Tvorovice
Za r. 2011 - TJ Sokol Vřesovice
- Přátelé otevřené školy Němčice nad Hanou
VH bere na vědomí informace o členských příspěvcích MAS a členské základně.
VH schvaluje přijetí nových členů.
7. VOLBA ČLENŮ DO ORGÁNŮ MAS
Ing. Řezáč informoval přítomné o odstupujících členech z orgánů MAS
Z programového výboru odstupuje
p. František Králík.
Z výběrové komise odstupují
p. Jarmila Hurčíková
p. Miroslav Hrubý.
Z představenstva odstupuje
p. Jiřina Kalábová.
Ing. Řezáč informoval přítomné o navržených kandidátech do jednotlivých orgánů MAS
Do Programového výboru byla navržena p. Jarmila Procházková místostarostka Obce Drysice
Do Výběrové komise byl navrženi
p. Petr Kvapil za TJ Sokol Ondratice
JUDr. Jarmila Pospíšilová za Obec Vincencov
Do Představenstva byl navržen
Ing. Rostislav Drnovský za Obec Otaslavice

VH bere na vědomí odstoupení členů orgánů MAS.
VH schvaluje navržené nové členy do orgánů MAS.
8. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA R. 2010
P. Gardavská přednesla zprávu o hospodaření za r. 2010 (příloha č. 1 tohoto zápisu)
VH bere na vědomí zprávu o hospodaření za r. 2010
9. NÁVRH ROZPOČTU NA R. 2011
P. Gardavská seznámila přítomné s návrhem rozpočtu na r. 2011 (příloha č. 2 tohoto zápisu)
VH schválila rozpočet na r. 2011
10. PROJEKTY SPOLUPRÁCE
P. Korvasová informovala přítomné o projektech spolupráce. Naše MAS uspěla ve dvou projektech
spolupráce
- projekt „Při utkání soupeři, přátelé po zbytek roku“ je již podepsána na RO SZIF a probíhají
přípravy na realizaci. Na našem území došlo ke změně. Obec Brodek u PV po volbách změnila
priority a odstoupila jako partner z projektu. Na jeho místo nastoupila Obec Srbce, která byla
náhradní. Z tohoto projektu se zrekonstruují dvě hřiště v Ondraticích a v již zmíněných Srbcích
v celkové hodnotě cca 3.500.000,- Kč.
- projekt „Najdi poklad ve svém regionu“ je ve fázi před podpisem dohody se SZIF. Po té dojde ke
spolupráci se všemi obcemi. Budou se umísťovat odpočívadla a mapovat pěší trasy po celém
regionu.
Do další výzvy Projektů spolupráce máme v úmyslu zapojit obce z Melicka a propojit tak regiony
s MAS Společná cesta.
VH bere na vědomí informace o projektech spolupráce
11. PŘENESENÍ ZODPOVĚDNOSTI NA PŘEDSTAVENSTVO
P. Korvasová vznesla návrh na přenesení zodpovědnosti na Představenstvo pro operativní řešení
při plnění programu SPL ve styku se SZIF pro r. 2011.
VH schvaluje přenesení zodpovědnosti v plnění programu SPL na Představenstvo pro r. 2011.
12. DISKUZE
- informace o postupu uzavírání smluv z třetí výzvy
13. USNESENÍ
Usnesení VH MAS Na cestě k prosperitě, o. s. bylo schváleno.

V Doloplazích 27. 1. 2011

Podpisy:

