Zápis z Valné hromady
Na cestě k prosperitě, o. s. Doloplazy 15
konané 27. 2. 2012 ve školícím středisku v Doloplazích
Přítomni: viz. prezenční listina, která je přílohou zápisu
1. Zahájení, určení nárhové komise, zapisovatele a ověřovatele zápisu, sčitatele hlasů, schválení
programu.
Ing. Otáhalová přivítala přítomné a zahájila jednání VH. Seznámila přítomné s navrženým
zapisovatelem - Martina Kouřilová, ověřovatelem zápisu – Ing. Bronislava Augustinová, členy
návrhové komise – Charvátová Bohumila, Žvátora František, předsedou návrhové komise – Jiří
Petrovský a sčitatelem hlasů – Miroslav Kolísek.
Seznámila přítomné také s navrženým programem jednání:
1. Zahájení, určení návrhové komise, zapisovatele a ověřovatele zápisu, sčitatele hlasů, schválení programu
2. Informace Leader (výzva, alokace, stav realizovaných projektů apod.)
3. Výroční zpráva 2011 a zpráva o hospodaření za rok 2011
4. Rozpočet na rok 2012, výše členských příspěvků
5. Přijetí nových členů a odstoupení členů, volba členů do orgánů MAS
6. Přenesení zodpovědnosti na Představenstvo pro operativní řešení při plnění programu SPL ve styku se SZIF pro rok
2012
7. Ostatní, diskuse a závěr

Usnesení:
VH schválila návrhovou komisi ve sloţení předseda Jiří Petrovský, členové Bohumila
Charvátová a František Ţvátora.
v poměru hlasů 38 pro
0
proti
0
zdrţel se hlasování
VH schválila zapisovate Martinu Kouřilovou
v poměru hlasů 38 pro 0
proti

0

zdrţel se hlasování

VH schvaluje ověřovatele zápisu Ing. Bronislavu Augustinovou
v poměru hlasů 37 pro 0
proti
1
zdrţel se hlasování
VH schvaluje sčitatele hlasů Miroslava Kolíska
v poměru hlasů 37 pro 0
proti
1

zdrţel se hlasování

VH schvaluje navrţený program jednání
v poměru hlasů 38 pro
0
proti

zdrţel se hlasování

0

2. Informace Leader (výzva, alokace, stav realizovaných projektů apod.)
Ing. Otáhalová předala slovo panu řediteli Bc. Vlčovi, který se přítomným členům představil.
Informoval přítomné o tom, že v letošním roce bude vyhlášena jedna výzva, a to Výzva č.5, o
alokacích do jednotlivých Fichí 1, 2, 4, 5. Předal slovo panu Ing. Řezáčovi, který vysvětlil rozdělení
prostředků do jednotlivých Fichí dle SPL. Finanční alokace je následující:
Fiche 1 Kč 2 683 440,-Fiche 2- Kč 1 399 363,-Fiche 4- Kč 2 004 493,-Fiche 5- Kč 1 058 977,--

Pan Vlč seznámil Valnou hromadu s projekty spolupráce.
Projekt Při utkání soupeři, přátelé po zbytek roku je již realizován a byl v celé částce proplacen.
Úvěr na tento projekt byl v celé výši uhrazen, náklady spojené s tímto úvěrem uhradily zúčastněné
obce.
Projekt Najdi poklad ve svém regionu je právě realizován a v současné době bude zveřejněno
zadávací řízení na dodavatele mobiliáře k tomuto projektu.
Projekt Chraňme historii pro další generace – bude podán znovu, loni neuspěl, budou osloveni
zájemci, kteří se měli zájem zapojit již v loňském roce.
Současně vyzval členy k hledání námětu pro další projekty spolupráce.
Pan Vlč Informoval dále o stavu realizace projektů jednotlivých výzev.

Usnesení:
VH bere na vědomí informace Leaderu.
Pan Vlč přednesl plán činnosti pro rok 2012, schválený Představenstvem sdružení.
Leden až květen – Aktualizace SPL, bodovaná činnost pro dotazník 2012 a projekt spolupráce
Duben až červen - Výzva č. 5
Červen až červenec – Hodnocení MAS
Srpen až prosinec – bodovaná činnost pro dotazník 2013, příprava Výzvy č. 6 (leden, únor 2013)a
projekt spolupráce
V rámci celého roku běžná administrativa projektů i sdružení.
Uzlovými body činnosti budou hodnocení 2012 a 2013. Je nutné zaměřit se na zisk co největšího počtu
bodů a zajistit si tak výhodnou pozici jak při rozdělování financí pro rok 2013, tak především i pro
případné zapojení MAS Na cestě k prosperitě do programu Leader v letech 2014-2020.

Usnesení:
VH schválila plán činnosti pro rok 2012.
Poměr hlasů: pro 38

proti

0

zdrţel se

0

3. Výroční zpráva 2011 a zpráva o hospodaření za rok 2011
Pan Vlč informoval členy o tom, že Výroční zpráva byla rozeslána všem členům organizace emailem
společně s pozvánkou na VH, bude po schválení Valnou hromadou také zveřejněna na našich
webových stránkách. Je také k dispozici zde v tištěné podobě. Součástí této výroční zprávy je i
zpráva o hospodaření za rok 2011.

Usnesení:
VH schválila Výroční zprávu za rok 2011, jejíţ součástí je i zpráva o hospodaření.
Poměr hlasů: pro

38

proti

0

zdrţel se

0

4. Rozpočet na rok 2012, výše členských příspěvků
Pan Vlč seznámil přítomné s rozpočtem na rok 2012 a to jak Leaderu, tak samotného občanského
sdružení Na cestě k prosperitě. Paní Dvořáková poznamenala, že je třeba předložený rozpočet dát
do tabulky ve formě příjmů a výdajů tak, aby byla dodržena obvyklá forma rozpočtu. Pan Vlč
přislíbil upravit vzhled předložené tabulky do požadované formy a zaslání všem členům.

Usnesení:
Valná hromada schválila rozpočet pro rok 2012
Poměr hlasů: pro

38

proti

0

zdrţel se

0

Členské příspěvky:
Ing. Otáhalová přednesla požadavek člena Představenstva, pana Ing. Drnovského, který navrhuje
snížit členský příspěvek pro obce na Kč 5,-- na obyvatele místo stávajících Kč 10,--, neboť dle
současné výše příspěvků platí obce nepomněrně více než ostatní žadatelé vzhledem k objemu
financí, které čerpají. Proběhla diskuse členů sdružení na toto téma, kdy zazněl návrh pana
místostarosty Petrovského, a to ponechat příspěvky na poslední dva roky plánovacího období na
současné výši a poté je podle situace na určitou dobu zrušit, za předpokladu, že Leader bude
pokračovat dalším plánovacím obdobím. Zazněl také návrh na ponechání příspěvku na stávající výši
a návrh na zvýšení příspěvku za podnikatele na Kč 5000/rok.

Usnesení:
Valná hromada schválila ponechání příspěvků na stávající výši, a to na rok pro obce
10Kč/ obyvatel, 1000Kč /podnikatel a 750Kč/nezisk. a přísp. organizace.
Poměr hlasů: pro

26

proti

11

zdrţel se

1

Z jednání se vzdálila paní Korvasová.

5. Přijetí nových členů a vystoupení členů, volba členů do orgánů MAS

Ing. Otáhalová informovala o oznámení od TJ Sokol Němčice nad Hanou a SDH Dobromilice
o ukončení členství.

Usnesení:
VH bere na vědomí ukončení členství TJ Sokol Němčice nad Hanou a SDH
Dobromilice

Ing. Otáhalová informovala o žádosti o členství ve sdružení a to: Ami Stav spol. s r. o., Helios –
stavební a obchodní společnost, spol. s r. o., SK Vrchoslavice, Kynologický klub Nezamyslice a Jan
Novotný Pavlovice u Kojetína

Usnesení:
VH schvaluje nové členy sdruţení: Ami Stav spol. s r. o., Helios – stavební a
obchodní společnost, spol. s r. o., SK Vrchoslavice, Kynologický klub Nezamyslice a
Jan Novotný Pavlovice u Kojetína
Poměr hlasů: pro

37

proti

0

zdrţel se

0

Dovolba do orgánů MAS:
Na dvě neobsazené pozice v Představenstvu sdružení byli navrženi Bc. Dominik Vlč za SK
Vrchoslavice a Dvořáková Ivana za město Němčice nad Hanou. Jako člena Výběrové komise
namísto odstoupivšího podnikatele pana Vladimíra Ambrose navržen podnikatel pan Luboš Štolba
za firmu NeŠ Kovo s. r. o.

Usnesení:
VH zvolila členem představenstva Ivanu Dvořákovou za město Němčice nad Hanou
pro 35 proti 2
zdrţel se 0
VH zvolila členem představenstva Dominika Vlče za nezisk. organizaci SK
Vrchoslavice
pro 36 proti 0
zdrţel se 1
VH zvolila členem Výběrové komise Luboše Štolbu za NeŠ Kovo s. r. o.
pro 36 proti 0 zdrţel se 1

6. Přenesení zodpovědnosti na Představenstvo pro operativní řešení při plnění programu SPL ve
styku se SZIF pro rok 2012
Po rozsáhlé diskusi bylo navrženo stažení tohoto bodu z jednání Valné hromady.

Usnesení:
VH schválila vypuštění tohoto bodu z programu
Poměr hlasů: pro

37

proti

0

zdrţel se

0

7. Ostatní, diskuse a závěr
Pan Vlč informoval o nutnosti provést aktualizaci SPL v letošním roce, o konání kulatých stolů,
které se budou touto tématikou zabývat, a zároveň jejich cílem bude i shromažďovat informace
pro další plánovací období.

Předseda návrhové komise pan Petrovský přečetl návrh na usnesení z dnešní Valné hromady.

Usnesení:
VH schválila usnesení z dnešní Valné hromady
Ing. Otáhalová ukončila jednání Valné hromady v 19:45.

V Doloplazích 27. 2. 2012

Zapsala: Martina Kouřilová………………………………………………………………

Schválila: Ing. Bronislava Augustinová………………………………………………

