Zápis z Valné hromady
Na cestě k prosperitě, o. s. Doloplazy 15
konané 26. 11. 2012 ve školícím středisku v Doloplazích
Přítomni: viz. prezenční listina, která je přílohou zápisu

Program:
1.

Zahájení, určení návrhové komise, zapisovatele a ověřovatele zápisu, sčitatele
hlasů, schválení programu

2.

Administrace projektů v rámci opatření IV.1.2 a IV.2.1:

Stav realizovaných projektů
Výzva č. 5/2012 – shrnutí průběhu a výsledků, současný stav administrace
Výzva č. 6/2013 – alokace, předběžné informace
Projekty spolupráce – stav realizovaných/administrovaných projektů
Problémy při administraci, doporučení příjemcům dotací
3.

Hodnocení MAS 2012

4.

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

5.

Metoda LEADER a místní akční skupiny v rámci programového období 2014 –
2020

6.

Ostatní, diskuse, závěr

1) ZAHÁJENÍ:
Jednání bylo započato v 17:30 hod z důvodu nepřítomnosti nadpoloviční většiny
členů. Krátce po zahájení již nicméně bylo přítomno 39 členů/zástupců členů
sdružení.
Ing. Otáhalová – předsedkyně Představenstva - přivítala přítomné členy sdružení a
předala slovo panu řediteli Dominiku Vlčovi, který byl pověřen řízením Valné
hromady.
Pan Vlč přivítal přítomné.
Program zahrnuje 6 základních bodů, přičemž na konci každého z těchto bodů bude
následovat prostor pro Vaše případné dotazy, diskuzi apod.
Návrhová komise: předsedkyně Ing Bronislava Augustinová,
členové: Milena Pírková, JUDr. Jarmila Pospíšilová
Zapisovatel: Martina Kouřilová
Ověřovatel zápisu: Bohumila Charvátová
Sčitatel hlasů: Bc. Jiří Petrovský

Dále pan Vlč seznámil přítomné s programem dnešního jednání.
USNESENÍ:
VH schvaluje návrhovou komisi ve složení Předsedkyně Ing. Bronislava Augustinová,
členové Milena Pírková, JUDr. Jarmila Pospíšilová.
v poměru hlasů

pro

39

proti

0

zdržel se hlasování

0

VH schvaluje zapisovatele Martinu Kouřilovou
v poměru hlasů

pro

39

proti

0

zdržel se hlasování

0

VH schvaluje ověřovatele zápisu Bohumilu Charvátovou
v poměru hlasů

pro

39

proti

0

zdržel se hlasování

0

VH schvaluje sčitatele hlasů Bc. Jiřího Petrovského
v poměru hlasů

pro

39

proti

0

zdržel se hlasování

0

proti

0

zdržel se hlasování

0

VH schvaluje navržený program jednání
v poměru hlasů

pro

39

2) ADMINISTRACE PROJEKTŮ V RÁMCI OPATŘENÍ IV.1.2 A IV.2.1:
Stav realizovaných projektů
-

-

Projekty realizované v rámci výzev 1/2009, 2/2010, 3/2010 jsou již všechny
zadministrovány a proplaceny ze strany SZIF
Výzva 4/2011: z celkem 19-ti realizovaných projektů je proplaceno 12
projektů, 4 projekty mají podánu ŽoP a u třech projektů bude ŽoP teprve
podána.
Tzn. lze říci, že administrace probíhá bez zbytečných časových prodlev.

Výzva č. 5/2012 – shrnutí průběhu a výsledků, současný stav administrace
-

-

Vyhlášena 11.4. 2012
Vyhlašované Fiche: 1, 2, 4, 5
Příjem Žádostí o dotaci: 9.-16.5. 2012
Celkem přijato 35 Žádostí
Celková výše požadovaných dotací: 11.063.006,- Kč (požadavek ve všech
Fichích předčil alokace daných Fichí)
Objem financí k rozdělení: 7.146.273,- Kč
Doporučeno k podpoře bylo 21 Žádostí o dotaci: 3 ve Fichi 1, 5 ve Fichi 2,
8 ve Fichi 4 a 5 ve Fichi 5 (viz. seznam na webu MAS). Jeden žadatel
(Fiche 2) od realizace projektu nakonec ustoupil.
Současný stav realizace projektů dané výzvy: probíhá podepisování Dohod
o poskytnutí dotace mezi příjemci a SZIF

Výzva č. 6/2013 – alokace, předběžné informace
V roce 2013 budou vyhlášeny, v souladu se SPL, tyto Fiche:
1 – Modernizace zemědělských podniků
2 – Rozvoj podnikání na venkově
3 – Podpora služeb cestovního ruchu
6 – Sociální infrastruktura obcí
Výzva v roce 2013 bude vyhlášena jedna, a to v rámci letního kola
(tzn. termínově postavena obdobně, jako Výzva v roce letošním).
-

-

-

Konkrétní finanční alokace pro jednotlivé Fiche, vyhlašované v roce 2013,
stanoví Programový výbor před samotným vyhlášením Výzvy v první
polovině příštího roku.
Bohužel, faktem je, že alokace všech místních akčních skupin v ČR byly
plošně sníženy oproti loňskému roku. Rok 2013 bude totiž posledním
v rámci daného rozpočtového období EU, a tudíž byl mezi MAS rozdělen
pouze „zbytek financí“ z balíku na celé období.
Cílem Programového výboru při stanovení alokací na příští rok bude opět
dodržení dlouhodobých hodnot finančního plánu SPL. U fichí č. 4 a 5 se to
podařilo letos, u Fichí 1 a 2 by toho mělo být dosaženo příští rok. A co se
týče Fichí č. 3 a 6, zde bude za tímto účelem nutné hodnoty v SPL
aktualizovat a zajistit tak, aby Fiche 6 mohla být vyhlášena s dostatečnou
alokací.

Projekty spolupráce – stav realizovaných/administrovaných projektů
- Najdi poklad ve svém regionu
V rámci území MAS Na cestě k prosperitě byla v rámci projektu vytvořena a
vyznačena pěší turistická trasa v celkové délce cca 46 km, jež se na jihu
regionu plynule napojuje na území MAS Společná cesta. Dále bylo pořízeno
a v blízkosti trasy instalováno 32 zastřešených odpočívadel, propagační
materiály, mapy atd. Na vybraných odpočívadlech jsou umístěny turistické
info-tabule.
- realizace projektu byla dokončena
- žádost o proplacení výdajů projektu byla podána v plánovaném
termínu, čekáme tedy na výsledek kontrol a proplacení projektu
- Společně oživujeme historii venkova
- Projekt, který naše MAS předložila spolu se dvěma partnerskými
MAS, zahrnuje v rámci našeho regionu rekonstrukci či vybavení muzeí
v obcích Drysice, Vřesovice, Otaslavice, Víceměřice a Brodek u
Prostějova.

- Celkové předpokládané náklady naší části projektu činí cca.
1.500.000,- Kč
- 19.6. byl projekt Výběrovou komisí Ministerstva zemědělství
doporučen k podpoře.
- 2.11. 2012 byla podepsána Dohoda o poskytnutí dotace na daný
projekt
- v současné době vstupujeme do fáze realizace
předpokládané ukončení projektu je červen roku 2013.

projektu,

- Krajinou Hané s písní a tancem
- Projekt spolupráce zaměřený na rekonstrukci/dovybavení výletišť
v šesti dosud nepodpořených obcích v rámci působnosti MAS
(Hradčany-Kobeřice, Vincencov, Mořice, Pavlovice, Podivice, Zelená
Hora) a také na pořízení mobilního vybavení pro konání kulturních a
jiných akcí, které bude sloužit všem obcím v rámci MAS
- Žádost byla podána 23.10. 2012 na CP SZIF, partnerem naší MAS
v tomto projektu je MAS Prostějov venkov, o.p.s.
- Bohužel, nejnovější zprávou z konce minulého týdne je fakt, že tento
projekt neuspěl. V roce 2013 bude případně možné projekt upravit
a předložit znovu.
Problémy při administraci, doporučení příjemcům dotací
-

-

-

Opatření stavebního úřadu – informujte se na stavebním úřadu, zda Váš
projekt nevyžaduje jakékoliv opatření SÚ. Pokud ano, je třeba jej doložit při
podání Žádosti o dotaci.
Žadatelé – podnikatelé: při podání žádosti o dotaci je třeba, aby Vaše
provozovna (místo realizace) byla SCHVÁLENÁ PROVOZOVNA, jinak je
třeba provést změnu užívání na stavebním úřadě
Všichni žadatelé, jejichž projekty vyžadují stavební práce, musí dodávat
faktury ke stavebním pracem s přílohou – soupis prací dle ceníku RTS.
Všechny změny technického řešení – třeba i drobné – je třeba nahlásit
před podáním ŽoP. Do podání ŽoP je to možné, pak již nikoliv.

V 17:51 se z jednání vzdálil p. Žvátora – zástupce firmy Velinvestik.
Pan Ing. Kříž vznesl dotaz na převody finančních prostředků mezi fichemi č. 3 a č. 6,
adresovaný předsedovi Programového výboru – Ing. Řezáčovi. Pan Ing. Řezáč daný
dotaz zodpověděl – dlouhodobou strategií Programového výboru MAS je snaha o
dodržování hodnot v rámci finančního plánu SPL, tedy s ohledem na hodnoty
několikaletého plánu jako celku. Programový výbor má možnost zasáhnout do SPL.
Vzhledem k tomu, že Fiche č. 6 je za dosavadní realizaci SPL přečerpána a Fiche č.
3 nedočerpána, rozhodl Programový výbor o snížení alokace na Fichi 3 ve prospěch
Fiche 6. Dlouhodobý finanční plán tak bude dodržen ve Fichích 1,2,4 a 5.

V SPL bude upraven finanční plán Fichí 3 a 6 pro rok 2013.
Pan Ing. Kříž se dotázal, proč podobný krok nebyl proveden již před půl rokem, když
se na to ptal.
P. Ing. Řezáč odpověděl, že k tomuto kroku bude přistoupeno až nyní, kdy vyvstala
potřeba provést aktualizaci SPL, která je podstatná pro hodnocení MAS a navíc se
blíží konec plánovacího období, a je třeba dát fiche do souladu s čerpáním. K dané
problematice se také vyjádřil ředitel Dominik Vlč, který mj. doplnil, že na rozdíl od
poslední výzvy, nastává nyní zcela odlišná, specifická situace, která zvolenému
řešení odpovídá. Pokud má být Fiche č. 6 ve výzvě roku 2013 zachována s alokací
v dostatečné výši, je tento krok nutné učinit. Při poslední výzvě taková situace
nepanovala.
Z jednání se vzdálil v 17:59 pan Hons, a v 18:03 pan Ing. Svozílek (oba za obec
Vrchoslavice).
USNESENÍ:
VH vzala na vědomí informace o administraci projektů v rámci opatření IV.1.2. a IV.2.1

3. HODNOCENÍ MAS 2012
Na minulé Valné hromadě byl jako jeden z hlavních cílů jmenován ten, který se týkal
úspěšného zvládnutí hodnocení MAS v letech 2012 a 2013. První z těchto
záchytných bodů již proběhl.
Obdobně jako v minulých letech proběhlo i letos hodnocení činnosti místních akčních
skupin podpořených v rámci Programu rozvoje venkova na období 2007 - 2013.
Hodnocení probíhalo od 30. července do 9. srpna formou veřejných prezentací v
budově Ministerstva zemědělství. Místní akční skupiny byly dle počtu získaných bodů
rozřazeny do skupin A, B, C a D.
Členy Hodnotitelské komise byli zástupci Ministerstva zemědělství a Státního
zemědělského intervenčního fondu. Jako podklad pro hodnocení sloužil
Hodnotitelské komisi dotazník vyplněný místními akčními skupinami. V dotazníku
bylo u každé otázky jasně uvedeno, kolik bodů může MAS za odpověď získat.
Maximální počet bodů byl stanoven na 150.
Činnost místních akčních skupin byla hodnocena v šesti oblastech:
Základní parametry a strategické dokumenty MAS
Personální zajištění činnosti MAS
Administrace výzev a výběr projektů v rámci SPL
Integrace a rozvoj MAS
Monitoring a evaluace MAS
Propagace MAS
Každá MAS měla vyhrazeno 30 minut na předložení potřebných podkladů, kterými
Hodnotitelské komisi dokládala tvrzení uvedená v dotazníku, případně zodpovídala
konkrétní dotazy jednotlivých členů Hodnotitelské komise. B
MAS NA CESTĚ K PROSPERITĚ SE UMÍSTILA NA 8.-9. MÍSTĚ ZE 112

HODNOCENÝCH MAS. ZÍSKALA 137 ZE 150 BODŮ A ZAŘADILA SE TAK NOVĚ
DO SKUPINY A-MAS - DLE DEFINICE MZe: nejlépe fungující MAS – příklady dobré
praxe, vysoce transparentní a důvěryhodné, aktivní a aktivizující území.
Důsledky:
-

Přestože finanční alokace na rok 2013 jsou v celé ČR plošně nižší, než
v letošním roce, hodnocení znamenalo pro naši MAS alespoň základní
„polštář“ a udělení finančního bonusu pro příští rok.

-

Současně jde samozřejmě také o prestiž a pozitivní pověst naší MAS.

-

A také jde o výhodu, týkající se případného zapojení naší MAS do příštího
programového období 2014 - 2020

K dané tematice se vyjádřila členka Představenstva - paní Ivana Dvořáková, která se
hodnocení zúčastnila, ocenila průběh hodnocení a poděkovala pracovníkům za
výsledek hodnocení.
USNESENÍ:
VH vzala na vědomí výsledek Hodnocení MAS 2012

4. PŘIJETÍ NOVÝCH ČLENŮ A VYSTOUPENÍ ČLENŮ, VOLBA ČLENŮ DO
ORGÁNŮ MAS
- O členství v MAS požádaly tyto subjekty:
1) ŘKF Pavlovice
2) FK Němčice nad Hanou
3) Obec Pustiměř
4) Karel Svoboda, OSVČ (Hradčany - Kobeřice)
5) Myslivecké sdružení Podlesí Vitčice

Obec Pustiměř představil pan starosta Mgr. Nevřala, který informoval o současnosti
i minulosti obce Pustiměř a o důvodech, které vedly obec Pustiměř k podání přihlášky
ke vstupu do sdružení Na cestě k prosperitě, o. s..
Pan Mgr. Matoušek představil FK Němčice nad Hanou, pan Ing. Řezáč představil
Myslivecké sdružení Podlesí Vitčice, pan Kalandr představil pana Svobodu.
USNESENÍ:
VH schvaluje přijetí nového člena - ŘKF Pavlovice.
v poměru hlasů

pro 37

proti

0

zdržel se hlasování

0

VH schvaluje přijetí nového člena - FK Němčice nad Hanou.
v poměru hlasů

pro 37

proti

0

zdržel se hlasování

0

VH schvaluje přijetí nového člena – Karel Svoboda, OSVČ .
v poměru hlasů

pro 37

proti

0

zdržel se hlasování

0

VH schvaluje přijetí nového člena – Myslivecké sdružení Podlesí Vitčice.
v poměru hlasů

pro 37

proti

0

zdržel se hlasování

0

VH schvaluje přijetí nového člena - Obec Pustiměř. Schvaluje připojení katastrálního území
obce Pustiměř k územní působnosti MAS Na cestě k prosperitě, o. s. a pověřuje
Představenstvo MAS Na cestě k prosperitě, o. s. ke všem úkonům s tím souvisejícím.
v poměru hlasů

pro 37

proti

0

zdržel se hlasování

0

Do-volba členů Výběrové komise
-

Úvod: VK má celkem 11 členů. Vzhledem k množství podávaných projektů,
je absence každého člena při hodnocení velmi citelná. Letos se hodnocení
nemohli z časových důvodů zúčastnit dva členové Komise, kteří posléze
požádali o uvolnění ze svých funkcí pro nedostatek času.

Dle čl. 11, bodu 4. Stanov tedy odstoupili z Výběrové komise:
Pan Zdeněk Černý za MS Brodek u Prostějova
Pan Radomír Pazdera za SDH Želeč
USNESENÍ:
Valná hromada bere na vědomí rezignaci těchto členů Výběrové komise.

-

Doplnění VK je důležité pro zajištění bezproblémovosti hodnocení projektů
Výzvy 6/2013. Také je důležité pro udržení složení Výběrové komise
(sektorově i regionálně). Z toho důvodu bylo třeba zajistit nové kandidáty
na tuto pozici – ideálně zástupce NNO z Přediny.

-

Kancelář MAS oslovila dva zástupce NNO z členských organizací MAS
s působností na Předině, kteří s nominací souhlasili:
Pan Svatopluk Tesárek za TJ Sokol Vřesovice
Pan Dušan Procházka za MS Želeč, o. s.

USNESENÍ:
VH zvolila členem Výběrové komise MAS pana Svatopluka Tesárka za TJ Sokol Vřesovice.
v poměru hlasů

pro

37

proti

0

zdržel se hlasování

0

VH zvolila členem Výběrové komise MAS pana Dušana Procházku za MS Želeč, o. s.

v poměru hlasů

pro

37

proti

0

zdržel se hlasování

0

5. METODA LEADER A MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY V RÁMCI PROGRAMOVÉHO
OBDOBÍ 2014 - 2020

-

Současné programové období končí příštím rokem, tedy 2013.

-

Přestože nové období začíná rokem 2014, současný stav souvisejících
dokumentů a právních norem je takový, že skutečné možnosti pro
vyhlašování výzev a čerpání dotací, přijdou pravděpodobně až v průběhu
roku 2015

-

Všechny operační programy + také PRV by totiž na sebe měly čekat a
budou pravděpodobně spuštěny najednou

-

Zapojení místních akčních skupin do procesu čerpání dotací z EU je
v budoucím období, minimálně ve stejné míře jako doposud, již jisté

-

V současnosti navíc probíhají intenzivní jednání, týkající se posílení role
MAS (tzn. možnost zapojení i do ostatních OP, nejen do PRV; významnější
role v rámci PRV apod.)

-

Pro zapojení každé MAS do budoucího programového období budou
stěžejní dva kroky:

-

1) MAS bude muset splnit a odpovídat tzv. „standardům MAS“. Tedy
jakémusi předpisu o tom, jak mají MAS fungovat a vypadat. Standardy
právě vytváří Ministerstvo zemědělství.

-

2) Bude muset vytvořit Místní integrovanou strategii rozvoje (tzv. MISTR),
což bude strategie, pojednávající o všech potřebách a součástech
venkovského života, tzn. rozvoj podnikání, rozvoj obcí, infrastruktury,
služeb, zaměstnanost atd. Pokud tato strategie uspěje v rámci procesu
posuzování, MAS bude zapojena do budoucího rozpočtového období a
bude se moci ucházet o čerpání a administraci prostředků z jednotlivých
odpovídajících OP.

-

Příprava a tvorba této strategie je tedy naším stěžejním úkolem do příštích
měsíců.

Pan Ing. Kříž se dotázal, z čeho bude financován provoz kanceláře MAS v roce
2014. Pan Vlč odpověděl, že financování MAS bude zajištěno převodem
nevyčerpaných finančních prostředků z opatření IV.1.1. z let 2012 a 2013. Dále
mohou být finanční prostředky získávány ze samostatných projektů v rámci jiných
opatření , např. OP LZZ (kde jsme nyní s jedním projektem uspěli).
Z jednání se vzdálili p. Černý za MS Brodek u Prostějova, a p. Sokol za Pilu
Otaslavice.
USNESENÍ:

VH bere na vědomí informace o metodě LEADER a místní akční skupiny v rámci
programového období 2014 – 2020.

6. Ostatní, diskuse a závěr

-

Místní akční skupina uspěla v nedávné době jako partner v rámci projektu
OP LZZ, který bude zaměřen na tvorbu strategie zaměstnanosti našeho
regionu.

-

V projektu v rámci OP LZZ, který naše MAS předkládala sólově jsme prošli
věcným hodnocením a náš projekt tedy bude hodnotit Výběrová komise.
Projekt je zaměřen na zaměstnávání osob starších 50 let v obcích našeho
regionu.

-

Před jednáním Valné hromady se sešla Revizní komise sdružení, která
kontrolovala hospodaření a související činnost MAS v rámci prvních dvou
etap roku 2012. V rámci kontroly nebyly shledány žádné nedostatky. Zápis
je připraven k nahlédnutí.

-

Revizní komise se sejde ještě jednou po uzavření hospodaření roku 2012
a své souhrnné závěry za rok 2012 bude prezentovat na výroční Valné
hromadě v první polovině příštího roku.

Pan Pavel Kvíčala za SDH Němčice nad Hanou poděkoval pracovníkům kanceláře
za administraci jejich projektu.
Pan Ladislav Černý se dotázal na problematiku členských příspěvků MAS v roce
2014. Pan Vlč krátce shrnul účel výběru členských příspěvků (zajištění financování
sdružení po roce 2013). Současně uvedl, s ohledem k dříve řečenému, že pokud
budou prostředky na provoz po tomto roce zajištěny z jiných zdrojů, bude to pro MAS
velkou výhodou.
Pan Vlč informoval přítomné o dlouhodobých závazcích sdružení vůči mikroregionům
a zemědělským podnikům a uvedl, že tyto půjčky budou splaceny v platných
smluvních termínech.
Dále pan Vlč zodpověděl dotazy paní Mgr. Přecechtělové na projekt OP LZZ
zpracovaný a podaný MAS.

Zapsala: Martina Kouřilová
Ověřila: Bohumila Charvátová

Ing. Jana Otáhalová
Předsedkyně Představenstva Na cestě k prosperitě, o. s.

