Zápis z Valného shromáždění a náhradního Valného shromáždění
MAS Hanácký venkov, z. s. konaného dne 30. 11. 2015 v 16,00, resp. v 16,30
ve školicím středisku v Doloplazích
Přítomni: viz. společná prezenční listina pro jednání Valného shromáždění 30. 11.
2016

Program:
1. Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatele zápisu, sčitatele hlasů, schválení
programu
2. Výroční zpráva 2015
3. Volba členů Výběrové komise MAS
4. Členské příspěvky MAS pro neziskové a příspěvkové organizace
5. Zpráva Dozorčí rady
6. Výzvy a dotační podpora prostřednictvím MAS v roce 2017
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 32 členů MAS, což činilo 38,55%. Před samotným zahájením se
z jednání vzdálili: Bohumila Charvátová (Obec Dřevnovice), Ladislav Sypko (Obec
Doloplazy, Alena Wagnerová (Městys Tištín). Po jejich odchodu bylo přítomno 29 členů
(34,94%). Bylo ověřeno, že zástupci veřejného sektoru ani žádné ze zájmových skupin
nepřesahují více než 49% hlasovacích práv (viz příloha zápisu - Tabulka hlasování účastníků
VS 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. Vlč přivítal přítomné a seznámil je s navrženými:
Zapisovatel: Martina Kouřilová, kancelář MAS
Ověřovatel zápisu: Ladislav Sypko, Obec Doloplazy
Sčitatel hlasů: Zdeňka Loučková

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

2.

pro

29

proti

0

zdržel se hlasování 0

Výroční zpráva 2015
V souladu se stanovami MAS předkládá Představenstvo Valnému
shromáždění Výroční zprávu o činnosti a hospodaření spolku za rok 2015.
Výsledná podoba Výroční zprávy byla schválena Představenstvem MAS 22. 6.
2016 a následně i Dozorčí radou MAS 15. 11. 2016. Návrh Výroční zprávy
MAS za rok 2015 tvoří přílohu této osnovy.
Usnesení:

Valné shromáždění schvaluje výroční zprávu o činnosti a hospodaření spolku za rok 2015
v poměru hlasů

3.

pro

29

proti

0

zdržel se hlasování 0

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. Předpokládá se, že v průběhu roku 2017 již bude probíhat
hodnocení projektů předkládaných koncovými žadateli prostřednictvím MAS, a
Výběrová komise tak bude standardně pracovat.
Navrhovaní členové Výběrové komise (= dosavadní členové Výběrové
komise):

Člen orgánu

Zástupce

Sektor

Organizace

Zájmová
skupina

Agrodružstvo Tišín Josef Horák

zemědělský
(2)
soukromý podnikatelský
zemědělství
subjekt

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

soukromý NNO

(4) příroda a
krajina

T. J. Sokol
Vrchoslavice 1946

Bc. Oto Hons

soukromý NNO

(6) kultura,
sport, volný
čas

Mlýn M+B
Dřevnovice

Vlastimil
Matoušek

nezemědělský (3)
soukromý podnikatelský nezemědělské
subjekt
podnikání

soukromý NNO

TJ Sokol Ondratice Petr Kvapil

nezemědělský (3)
soukromý podnikatelský nezemědělské
subjekt
podnikání

Jaroslav Jordán

Jorcon s.r.o.

(6) kultura,
sport, volný
čas

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

4.

pro

29

proti

0

zdržel se hlasování 0

Členské příspěvky MAS pro neziskové a příspěvkové organizace
V souladu s předběžným stanoviskem Představenstva MAS nebyly v r. 2016
zatím vybírány členské příspěvky od neziskových organizací.

V aktuálním období (2016 - 2018) se prozatím bohužel nepředpokládá
výraznější možnost čerpání dotačních prostředků ze strany neziskových
organizací prostřednictvím MAS. Operační programy ČR totiž nereflektují
v regionech identifikované a reálné existující potřeby neziskových organizací a
spolků s předmětem činnosti sport, kultura, myslivost, dobrovolní hasiči.
Změna příslušného nastavení je reálná nejdříve po roce 2018, kdy proběhne
tzv. střednědobé hodnocení a stát bude moci upravit zaměření dotační
podpory. Z toho důvodu navrhuje Představenstvo MAS stanovit pro období
2016 až 2018 členský příspěvek pro neziskové organizace ve výši 100,- Kč za
rok.
V uvedeném období bude MAS zajišťovat neziskovým organizacím dotační
informační servis, tzn., bude jim zasílat informace o vyhlášených dotačních
programech na krajské, národní a evropské úrovni.
Výše členských příspěvků pro příspěvkové organizace se navrhuje zachovat
na dosavadní úrovni, tedy 750,- Kč za rok.
Usnesení:
Valné shromáždění schvaluje výši členského příspěvku na období 2016-2018 pro neziskové
organizace: 100,- Kč/rok. Pro příspěvkové organizace pak ve výši 750,- Kč/rok.
v poměru hlasů

5.

pro

29

proti

0

zdržel se hlasování 0

Zpráva Dozorčí rady
Dozorčí rada se sešla 15. 11. 2016. Zápis z jednání tvoří přílohu této osnovy.
Usnesení:

Valné shromáždění bere na vědomí zprávu dozorčí rady ze dne 15.11.2016.

6.

Výzvy a dotační podpora prostřednictvím MAS v roce 2017
V roce 2017 se předpokládá vyhlášení výzev MAS k předkládání žádostí o
dotaci v rámci následujících opatření (uvedené typy projektů mohou doznat
změn):

IROP 1 Udržitelná a bezpečná doprava

Typy projektů:
Bezpečnost: Rekonstrukce, modernizace a výstavba bezbariérových
komunikací pro pěší včetně souvisejících prvků zvyšujících bezpečnost železniční,
silniční, cyklistické a pěší dopravy. Bezbariérové chodníky podél silnic a místních
komunikací včetně přechodů, přístup k zastávkám veřejné hromadné dopravy,
podchody a lávky pro chodce a související veřejné osvětlení, prvky inteligentních
dopravních systémů a výsadba zeleně.
Cyklodoprava: Rekonstrukce, modernizace a výstavba komunikací pro cyklisty
sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami. Samostatné stezky pro
cyklisty, jízdní pruhy pro cyklisty v přidruženém prostoru, liniová opatření pro cyklisty v
hlavním dopravním prostoru silnic a místních komunikací (např. vyhrazené jízdní
pruhy), společné komunikace pro cyklisty a chodce a související doprovodná
cyklistická infrastruktura, výsadba zeleně a prvky zvyšující bezpečnost cyklodopravy.

IROP 2 Zázemí sociálních služeb a komunitní centra
Typy projektů:
Zázemí sociálních služeb: Bude podporován nákup objektů, zařízení a
vybavení a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních
služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně-technické základny stávajících služeb sociální
práce s cílovými skupinami. Sociální služby jsou definovány zákonem č. 108/2006
Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. Projekty se zaměřují na
vybudování zázemí pro terénní služby, vybavení zařízením, které umožňuje práci v
obtížně dostupných lokalitách, pořízení vybavení mobilního týmu pro poskytování
zdravotně sociální pomoci ve vyloučených lokalitách, nebo vybudování zázemí pro
realizaci fakultativních činností v ambulantní skupinové formě terénních služeb
sociální prevence či odborného sociálního poradenství. Ambulantní sociální služby se
zaměřují na prostorové oddělení ambulantních služeb od pobytových forem,
rekonstrukci a vybavení stávajících prostor nebo na výstavbu či nákup objektů pro
realizaci stávající sociální služby v nevyhovujícím prostoru, na vybudování zázemí pro
hygienický servis v ambulantních zařízeních, rekonstrukci objektu a jeho adaptaci
např. na terapeutické dílny nebo zřízení kontaktního centra v nebytových prostorách
domu.
Komunitní centra: Rozvoj infrastruktury komunitních center bude zahrnovat:
stavby, stavební úpravy, pořízení vybavení a případné související úpravy venkovního
prostranství (zeleň, parková úprava) za účelem vytvoření prostoru pro setkávání členů
komunit ohrožených sociálním vyloučením. Cílem je vytvoření materiálně a technicky
vhodného prostoru pro: veřejná projednávání s ambicí setkávání obyvatel komunity
(lokality) a sousedů, případně ostatních obyvatel obce s cílem snížení předsudků a
sbližování kultur; vznik jádrových skupin za cílem nastartování komunitní práce;
setkávání tematických skupin pro řešení identifikovaných problémů komunity; realizaci
volnočasových aktivit, kulturních a zájmových akcí vyplývajících z tradic a zvyků dané
komunity či krajové oblasti; realizaci aktivit s cílem zplnomocnění motivovaných
obyvatel komunity a získávání kompetencí pro vyjednávání a řešení běžných životních

problémů a situací (učebny a školicí místnosti) s ohledem na prvek podpory sociální
integrace a uplatnění na trhu práce. Současně komunitní centra vytváří prostor pro
řešení krizových situací jednotlivců jako první kontakt pro navázání dalších sociálních
a jiných služeb. Cílem není budovat kulturní centra nebo prostory pro masovou
zábavu.

PRV 1 Modernizace zemědělských podniků
Typy projektů:
Investice jsou směřovány do zemědělských staveb a technologií pro
živočišnou a rostlinnou výrobu.
Podporovány budou též investice na pořízení mobilních strojů pro
zemědělskou výrobu a investice do pořízení peletovacích zařízení pro vlastní spotřebu
v zemědělském podniku.
Podpora zahrnuje hmotné a nehmotné investice, které se týkají zpracování
zemědělských produktů a jejich uvádění na trh.
Podporovány jsou investice do výstavby a rekonstrukce budov včetně
nezbytných manipulačních ploch, pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování
zemědělských produktů, finální úpravu, balení, značení výrobků (včetně technologií
souvisejících s dohledatelností produktů) a investic souvisejících se skladováním
zpracovávané suroviny, výrobků a druhotných surovin vznikajících při zpracování.
Součástí podpory mohou být rovněž investice vedoucí ke zvyšování a
monitorovaní kvality produktů, investice související s uváděním zemědělských a
potravinářských produktů na trh (včetně investic do marketingu) a investice do
zařízení na čištění odpadních vod ve zpracovatelském provozu.

PRV 2 Rozvoj nezemědělského podnikání
Typy projektů:
Stavební obnova (přestavba, modernizace) provozovny, pořízení strojů, technologií a
dalšího vybavení sloužícího pro nezemědělskou činnost.

Konkrétní termíny vyhlášení výzev a příjmu žádostí budou záviset na
rozhodnutí řídících orgánů (příslušných ministerstev). O aktuálních
informacích budou průběžně informovat internetové stránky MAS
www.hanackyvenkov.cz

Usnesení:
Valné shromáždění bere na vědomí informace o výzvách a dotační podpoře prostřednictvím
MAS v roce 2017.

7.

Ostatní, diskuse, závěr

V bodě 7. nebyly žádné příspěvky. Jednání bylo ukončeno v 17,05 hod.
V Doloplazech dne 30. listopadu 2016

Zapsala: Martina Kouřilová

……………………………………………….

Ověřil: Ladislav Sypko

…..……………………………………………

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

