Zápis z Valného shromáždění a náhradního Valného shromáždění
MAS Hanácký venkov, z. s. konaného dne 6. 12. 2017 v 16,00, resp. v 16,30
ve školicím středisku v Doloplazech
Přítomni: viz. společná prezenční listina pro jednání Valného shromáždění 6. 12. 2017
Program:
1. Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatele zápisu, sčitatele hlasů, schválení
programu
2. Výroční zpráva 2016
3. Volba členů Výběrové komise MAS
4. Zpráva Dozorčí rady
5. Výzvy a dotační podpora prostřednictvím MAS v roce 2018
7. Ostatní, diskuse, závěr

1. Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatele zápisu, sčitatele hlasů, schválení programu
Jelikož v 16,00 nebyla přítomna nadpoloviční většina členů z celkového počtu 83, jednání
bylo dle stanov spolku zahájeno v 16:30 hod (Valné shromáždění je usnášeníschopné při
účasti nadpoloviční většiny všech členů Spolku. Pokud svolané Valné shromáždění není
usnášeníschopné, koná se náhradní Valné shromáždění se stejným programem o třicet (30)
minut později oproti hodině uvedené na pozvánce na předcházející Valné shromáždění,
které nebylo usnášeníschopné. Toto náhradní Valné shromáždění je usnášeníschopné, je-li
přítomno alespoň 25% členů Spolku. V obou případech je třeba dbát na to, aby zástupci
veřejného sektoru ani žádné ze zájmových skupin nepředstavovali více než 49% hlasovacích
práv).
V 16,30 bylo přítomno 29 členů MAS, což činilo 24,07 %. Bylo ověřeno, že zástupci
veřejného sektoru ani žádné ze zájmových skupin nepřesahují více než 49% hlasovacích
práv (viz příloha zápisu - Tabulka hlasování účastníků Valného shromáždění dle sektorů).
Paní Ivana Dvořáková, předsedkyně MAS, tedy zahájila dnešní jednání, přivítala přítomné
členy spolku, seznámila je s dnešním programem jednání a předala slovo panu řediteli Mgr.
Dominiku Vlčovi.
Mgr. Dominik Vlč přivítal přítomné a seznámil je s navrženými:
Zapisovatel: Martina Kouřilová, kancelář MAS
Ověřovatel zápisu: Bc. Jiří Petrovský
Sčitatel hlasů: Zdeňka Loučková

Usnesení:
Valné shromáždění schvaluje navržený program jednání. Dále schvaluje jako zapisovatelku
jednání paní Martinu Kouřilovou, jako ověřovatele zápisu pana Bc. Jiřího Petrovského, jako
sčitatelku hlasů paní Zdeňku Loučkovou.
v poměru hlasů

pro

29

proti

0

zdržel se hlasování 0

2. Výroční zpráva 2016
V souladu se stanovami MAS předkládá Představenstvo Valnému shromáždění Výroční
zprávu o činnosti a hospodaření spolku za rok 2016. Výsledná podoba Výroční zprávy byla
schválena Představenstvem MAS 15. 11. 2017 a následně i Dozorčí radou MAS 6. 12. 2017.
Návrh Výroční zprávy MAS za rok 2016 tvoří přílohu tohoto zápisu.
Usnesení:
Valné shromáždění schvaluje výroční zprávu o činnosti a hospodaření spolku za rok 2016
v poměru hlasů

pro

29

proti

0

zdržel se hlasování 0

3. Volba členů Výběrové komise MAS
Dle podmínek Ministerstva zemědělství a stanov MAS je funkční období členů Výběrové
komise MAS 1 rok. Z toho důvodu je třeba opětovně navolit členy tohoto orgánu.
Navrhovaní členové Výběrové komise (= dosavadní členové Výběrové komise):

Člen orgánu

Zástupce

Sektor

Organizace

Zájmová
skupina

soukromý

zemědělský
podnikatelský
subjekt

(2)
zemědělství

Agrodružstvo Tišín

Josef Horák

Městys Brodek u
Prostějova

Iva Pluhařová veřejný

obec

(1) rozvoj obcí

Obec Drysice

Iva Marková

veřejný

obec

(1) rozvoj obcí

Obec Doloplazy

Ladislav Sypko veřejný

obec

(1) rozvoj obcí

MS Želeč, o. s.

MVDr. Dušan
Procházka

T. J. Sokol Vrchoslavice
Bc. Oto Hons
1946

Mlýn M+B Dřevnovice

Vlastimil
Matoušek

TJ Sokol Ondratice

Petr Kvapil

Jorcon s.r.o.

Jaroslav
Jordán

NNO

(4) příroda a
krajina

soukromý

NNO

(6) kultura,
sport, volný
čas

soukromý

nezemědělský
podnikatelský
subjekt

(3)
nezemědělské
podnikání

soukromý

NNO

(6) kultura,
sport, volný
čas

soukromý

nezemědělský
podnikatelský
subjekt

(3)
nezemědělské
podnikání

soukromý

Usnesení:
Valné shromáždění stanovuje počet členů Výběrové komise na 9 členů (s možností budoucí
dovolby) a volí výběrovou komisi v navrhovaném složení
v poměru hlasů

pro

29

proti

0

zdržel se hlasování 0

4. Zpráva Dozorčí rady
Dozorčí rada se sešla 6. 12. 2017. Mgr. Dominik Vlč přečetl zápis z jednání Dozorčí rady,
který tvoří přílohu tohoto zápisu.
Usnesení:
Valné shromáždění bere na vědomí zprávu dozorčí rady ze dne 6. 12. 2017.

5. Výzvy a dotační podpora prostřednictvím MAS v roce 2017 a 2018
Mgr. Dominik Vlč informoval přítomné o letošních Výzvách PRV a IROP a o plánovaných
výzvách pro příští rok.
Rok 2017:

PRV 1 Modernizace zemědělských podniků - 9 podaných žádostí o dotaci, 8 bylo vybráno,
alokace Výzvy 4.193.500,- Kč
IROP 1 Udržitelná a bezpečná doprava – 6 podaných žádostí o dotaci, příjem žádostí je do
7. 12. 2017
IROP 2 Zázemí sociálních služeb a komunitní centra - 1 podaná žádost o dotaci, příjem
žádostí je do 7. 12. 2017
Rok 2018:
PRV 2 Rozvoj nezemědělského podnikání - alokace: 1 mil. Kč, 45% dotace
IROP 3 Udržitelná a bezpečná doprava - (chodníky, cyklostezky), příjem do cca 5/2018
IROP 4 Zázemí sociálních služeb a komunitní centra - příjem do cca 5/2018
OPŽP 1 (Prvky veřejné zeleně) – předběžně alokace: 10 mil. Kč, příjem cca přelom
2018/2019
OD R. 2019 - možnost výzev PRV, článek 20 - návrat podpory spolků v rámci PRV, ovšem
bez navýšení alokace MAS
Předsedkyně MAS paní Ivana Dvořáková velice kladně zhodnotila návrat možnosti spolků
žádat o podporu prostřednictvím MAS Hanácký venkov, z. s.
Usnesení:
Valné shromáždění bere na vědomí informace o Výzvách a dotační podpoře prostřednictvím
MAS v roce 2017 a 2018.
6. Ostatní, diskuse, závěr
Zástupce SDH Němčice nad Hanou pan Pavel Kvíčala se dotázal, proč je na schůzi účastno
tak málo členů, hlavně z řad hasičů, TJ atd. Mgr. Dominik Vlč vysvětlil, že pozvánka šla
všem, část členů se omluvila, část se neomluvila. Spolky mohla odradit zpráva z minulých
schůzí, že nemohou v současnosti přes MAS čerpat, po vrácení podpory spolků mezi
podporované aktivity se jejich účast na schůzích snad zlepší.
Ladislav Gazdag se dotázal, zda bude naše MAS napomáhat základním uměleckým školám
s administrací tzv. projektů šablon. Mgr. Dominik Vlč informoval o administraci šablon, které
již probíhá, dále informoval, že MAS bude školám napomáhat s administrací i do budoucna.
Ředitelka MŠ Pivín kladně ohodnotila dosavadní spolupráci s MAS při realizaci šablon jejich
školky.
Předsedkyně Ivana Dvořáková navrhla, aby se do budoucna zpracoval dokument shrnující
činnost MAS. Ladislav Gazdag nabídl služby ZUŠ – zpracování filmového dokumentu.

Jednání bylo ukončeno v 17,10 hod.
V Doloplazech dne 6. prosince 2017

Zapsala: Martina Kouřilová

……………………………………………….

Ověřil: Bc. Jiří Petrovský.……..…..……………………………………………

…………………………………………….
Ivana Dvořáková, předsedkyně MAS Hanácký venkov, z. s.

