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ZÁPls ZlEDNÁNíVALNÉ HRoMADY MAS PoLtčst<o z,s,

konferenčnisál MultifUnkčního domu Bystré, nám, Na Podkově 68, Bystré

Místo konání:
Datum:
Předsedající:
ověřovateli
Zapisovatelka:

14,2,2019 14,15 hod. 15,30 hod.
Mgr, Jan Neudert
Petr ŠVáb
Leona šudomová

Pro8ram jednání:

1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,

VýročnízpráVa za rok 2018 a záVěrečná zpráva o hospodařeníza rok 2018
Volba členůdo Výběrové komise
Změna stratesie pro8ramového rámce lRoP
lnformace o výzvách PRV, lRoP, oP Zaměstnanost V roce 2019
stanovy MAs - změna stanov
EValuáce stratesie
Různé

Předseda programového VýborU Mgr, Jan Neudert přivítál přítomné členy a konstatoval, že Valná hromada
je usnášen íschop ná,
Jako oVěřovatele navrhl Petra ŠVába, starostu obce Kamenec u Poličky,

1) Petra Martinů informovala členy o schůzce kontrolní kornise MAs dne 8.2,2019 a jednání
programového výboru bezprostředně před valnou hromadou, kde proběhla kontrola hospodaření
MAs V roce 2018 a byla schválena výročnízpráVa za rok 2018, Petra Martinů během jednání znovu
přezentovala a stručně okomentovala Výročnízprávu vč, zprávy o hospodaření sVýsledkem
hospodaření za rok 2018 ve výši _ 60 L97,52 Kč. Záporný Výsledek hospodaření bude pokryt
z Výsledku hospodaření minulých let.
V současné době probíhá audit účetnízáVěrkv a kontrola dvojího financování, Audit provádí paní
lng. LudmiIa TalířoVá, V auditovaných dokumentech a účetnictvízatím
nebyly 5hledány nedostatky,
28. 2. 2019 bude Vydána zpráVa auditora s Výrokem.

2)

Dne 15.2.2019 končíročnifunkčníobdobíčlenů
výběrové komise MAs, Všichni členoVéMAs byli emailem informovánio volbě do výběrové komise, která proběhne na Válné hromadě MAs dne
14.2.2079.
ČlenovéMAS obdrželiseznam stávajících členůvýběrové komise a zároveň ivýzvu, aby podávali své
náVrhy na noVé složeníVýběrovékomise, Byli informoVáni i o možnosti zachovat stáVající složení a
Výběrovou komisi opakovaně zvolit, Zároveň byli vyzváni i stáVajícíčlenoVéVýběrové komise, zda
souhlasí se svou nominací pro da|šíobdobí,Případně se mohli k nominaci přihlásit i noVí zájemci o
členstvíve výběrové komisi.
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Petra Martinů informovala členy, že do data konání programového výboru a volebnívalné hromady
kancelář MAs obdržela nominaci na členy VK V následujícím složení|
Název člena
obec pomezí

Jméno zástupce

sektor

ZájmoVá skupina

věra chem]šincová

Veřejný sektor

veřejný sektor

obec Borová

M8r.

Veřejný sektor

Veřejný sektor

obec kamenec

Len ka

Tlustá

Petr Šváb

Veřejný 5ektor

Veřejný sektor

PoiičkV
So AZASS

ln8, Libor stráník

Veřejný 5ektor

sociálníslužby

oblastnícharita

M8r. Markéta ŠafářoVá

Neziskový sektor

sociální služby

Polička
Pontopoll5 z,5,

simona cacková

Neziskový sektor

vzdělávánía

u

ELEKTRO ŠUDOMA,
s.r.o,

Josef Šudoma

l,A8ro oldřiš a.5,

LadislaV Kyncl

A8ronea Polička a,s,

ln8. Adéla BáčoVá

Podnikatelský
sektor
Podnikatelský
sektor
Podnikatelský
sektor

VolnočasoVéaktiVity
podnikání

zemědělství
zemědělství

Petra Martinů VyZVala přitomné členy MAs, zda má Zájem ještě někdo dalšíkandidovat do
Výběrové komise, Nikdo da|ší5e nepřihlá5il,
Dále bylo projednáváno, zda bude zachován stávajícípočetčlenůVýběrové komise, a to 9 členů,
Projednán bvl i způsob Volby, tzn. zda bude o každémčlenu Výběrové komise hlasováno zvlášť
nebo bude o kornisi rozhodováno jako o ce|ku,

3)

Změna strate8je lRoP

petra Martinů představila č]enůmMAs čerpání výzev vyhlášených Vrámci PR lRoP, Zároveň je

informovala o povinnosti aktualizace finančního plánu plo8ramového rámce lRoP z důvodůpřepočtu
kurzu EURA na korunu. Přepočtem současnéhokurzu EURA dochází ke sníženicelkové alokace lRoP o
1,751 mil, Kč, Dalším důVodem aktua]izace bude navýšeníalokace do opatření sociálních slUžéb
zopatření BežpečnostdopravY, jak by|o projednáno na programovém výboru, Dále informovala o
rozhodnUtí programového Výboru ponížitalokaci vopatření o CLLD 2 VzděláVání o kurzový rozdí] Ve
Výši 1,761 mil- Kč

4)

]nformace o Výzvách PRV a oP Zaměstnanost V roce 2019
Byly podány informace o čerpánívevýzvách PRV 2017 a 2018,
Změna strate8ie a finančníhoplánu s indikátory nemúže být podána žadatelem, dokud nebude
proVedena povinná evaluace strate8ie,
V prosinci 2018 měla proběhnout změna pravidel pro žadate]e přes MAS, Měla by být rozšířena o
noVé opatřeni (čl, 20.), opatřeni bude zaměřeno na občanskou VybaVenost V obcích.
Konkrétně
,
Podpora neziskových or8anizací, spolkové činnosti V obcích
Knihovny, Venkovské školy, hřiště, Veřejná prostranstvi, írUzea
|
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Na rozšířeníaktivit v rámci pRv nedostane MAs přiděleny nové finančníprostředky, MAs si musí poradit
v rámci své již schválené a nedočerpanéalokace, Pokud bude chtít MAs rozšířit programoVý řámec PRV o
čl, 20, musí tak učinit až na základě zjištění během evaluace strate8ie a z nevyčerpaných prostředků
schválených Fichí, Aby nedočerpanéčástky mohla MAs přesunout, musí být každá Fiche min, jednou
Vyhlášena a požadavek mu5ívzejít z evaluace scLLD. Proto budou V roce 2019 Vyhlášeny jen ty Fiche, kde je
zájem z území-byly v MAs už představeny záměry a dále pak ty Fiche, které nebyly ještě Vyhlášeny,
Termín výzvy PRV 3/2019 byl předběžně stanoven na 3,412019 a bude vyhlášena Ve Fichích 8 - Podnikání
navenkově, Fichi 10 , Technika do lesů a Fichi 11 - Rekreačnífunkce lesa,

Byly podány informace o čerpáníoPZ Ve Výzvá.h 2077 a 2078. Dále pak bVli přítomní členoVé
informováni o podané žádosti o změnu strategie V PR oP Z jednalo se o navýšeníalokace V opatřenío
cLLD 13 - sociálníslužby a sociálníZačleňoVání,ceIkové navýšeníčiní5,565mil, Po schVálenízměny
začne MAs VyjednáVat podmínky VýzeV, Na jaře 2019 budoU VyhlášenV VýzVy :
o CLLD 13 alokace VýZVy bude 5,565mil, Kč
o CLLD 14 - alokace VýzVy bude 4,673mil, Kč.

5)

6)

Změna stanov MAS
Programový Výbor společně se sekretáriátem MAs pracoval na změně stanov MAs, Hlavním
důVodem byl přístup statutárniho orgánu do datové schránky MAs - Vsoučasnédobě mají
přístup do schránky Všichni členovéprogramového Výboru a zástupci statutárních orgánů členů
prosramoVého Výboru, což je nyní cca 19 o5ob. NáVrh stanov je nyní zpracován V takové Verzi, že
statutárním orgánem bude pouze předseda MAs, který bude Volený programovým výborem a
bude členem pro8ramového výboru, Dalšímbodem doplněným do stanov je kompetence
prosramového Výboru ke schválení členstvíMAs Vjiné organizaci a pravomoc ke schvalování
projektů MAs a podánížádostío dotace MAS, Tyto úkony nebyly dosud stanovami řešeny,
NáVrh změn stanov byl Zpracován Ve spolupráci a konzultacerni 5JUDr, Pavlem Šejnohou, kterv
byl proškolen na zpracovánístanoV MAs V souladU se standardiZací MAs ČR,
Se schválenim stanoV je 5pojena povinnost Zvolení nového předsedy MAs bezprostředně po schválení
stanoV a zápis do Veřejného rejstříku. Zároveň musí proběhnout aktualižace jednacího řádu VH.
ČlenůrnMAs byl představen aktualizovaný jednací řád Valné hromady.
EValuace strate8ie
V 50učasnédobě pracLlje sekretariát MAs na zpracování povinné éváluace strategie, jde o zpětné
vyhodnocení nastavení aktivit Vrárnci jednotlivých rámců lRoP, PRV, oP Z, Vvhodnocení čerpání
strategie a dále pak 5amotná činnost MAs,
Pro účelvevaluace musí být stanovena pracovnískupina tzv. Focus GRoUP, která se bude skládat ze
členů/žadatelů MAS. V rámci této skupinv proběhnou 2 setkání 5,3 a 18,3, 2019. V rámci pracovní
5kupiny budou diskutovány evaluační otázky:
. V rámci PR lRoP - zda jsou VýzVy, které MAs Vyhlašuje, dostačujícípro potřeby re8ionu jejich podporované aktiVity a jejich finančníprostředkV.
. proč nenízájem o vzdělávání inírastruktura do škol, zda 5e v úžemínějakýzám& rodi?

.

V rámci PR PRV - Zda jsou Fiche, které MAs Vyhlašuje, dostačujícípro potřebv regionu
jejich podporované aktiVity a jejich finančníprostředkY.
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zda chybív regionu podpora občanskévybavenosti- knihovny, veřejná prostranství,
hřiště, rekonstrUkce kmenových a technický prostor škol, zdraVotnístřediska, sokolovny,
KD apod,
. V rámci PR oP Z - zda jso! VýzVy, které MAS Vyhlašuje, dostačujícípro potřeby re8ionu
jejich podporované aktivity a jejich finančníprostředky,
. zda chybí podpora aktivit prorodinných opatření- např, příměstské tábory apod,
ProgramoVý Výboř na sVém jednání poVěřil manažerku MAS, aby 5 účastíVpracovní sku pin ě oslovila
tyto členy MA5: n,]ěsto Polička, město Bystré, obec Pomezí, obec Kamenec u Poličky, městys
SVojanoV, so AZAss, oblastnícharita Polička, svatojosefská jednota Pol]čka z,s,, KVětná zahradaz.ú.,
AGRo VYsoČlNA BYSTRÉ a,s,, l, AGRo oldřiš a.s., Agrodílna oldřiš s.r.o,

7)

Projekt MAP ll
MAs realizuje projekt VzděláVánípro pdg, a rodiče a spolupráce se ško|ami z úžemíPoličska- MAP ll,
V současnédobě připravuje schůzky pracovnich skupin, které má zří2eny 4, Dále pak připravuje řadu
Workshopů a seminářú pro Učitele a rodiče z územíPoljčska,

Petra Martinů předstaVila přehled plánovaných aktiVit MAP
2078/2oI9.

Mobil:

E_mail|
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UsNEsENÍ VALNÉ HRoMADY MAs PoLlčsKo z.s. ze dne 14.2.2019
VaIná hromada schvaluje:

Výročnízprávu a zpráVu o h05podaření V roce 2018 s Výsledkem hospodařeníza rok 2018
- 60 197,52 Kč a pokrytížápornéhoho5podářského Výsledku ž Výsledku hospodaření minulých let
Složenívýběrovékomi5e v počtu 9 členů
HlasoVání o složení komise jako celku
Složení výběrové komi5e pro funkčníobdobi 16.2.201"9 - 75.2.2020
NázeV člena

Jméno zástupce

sektor

ZájmoVá skupina

obec pomezí

věra chemišin.ová

Veřejný 5ektor

Veřejný sektor

obec Borová

M8r, Lenka T|u5tá

Veřejný sektor

Veřejný sektor

Petr šváb

Veřejný sektor

Veřejný sektor

lng, Libor stráník

Veřejný sektor

sociální5lužby

Mgr, Markéta ŠafářoVá

Neziskový sektor

5ociálníslužby

simona cacková

Neziskový sektor

ELEKTRO ŠUDOMA,
s.r.o,

]osef sudoma

l,A8ro oldřiš a,s,

LadislaV Kyncl

Agronea Polička a,s,

lng, Adéla BáčoVá

Podnikatelský
sektor
Podnikatelský
sektor
Podnikatel5ký
sektor

vzdělávání a
VolnočasoVé aktiVitV
podnikáni

obec kamenec

u

PoličkV
so AZAss

ob]a5tnícharita
Polička
Pontopolis z. s,

.
.

zemědělství
zemědělstvi

změnu stanov platnou od data jejího schválení 14.2.2019,
jednací řád Valné hromady platný od data jeho schválení l"4,2,20].9,

valná hromada bere na vědomíi
. náVrh změn strate8ie PR lRoP:
r PoníženíalokaceV opatřeníVzděláVánío kurzový rozdíl Ve Výši 1,761 Kč
. Přesun částky 2,869mil. Kč Z opatření Bezpečnost dopravy do opatření sociální
5lužby, tak dojde k naVýšenícelkovéalokace sociálních 5lužeb na 3,0mil. Kč

o
.
.
.

termín vyh|ášenívýzvy PRV 3/2019 březen-dUben 2019
informaci o Vyh|ášených Fichích a jejich alokacíVe VýzVě PRV 3/2019
informaci o Vyh|ášeniVýZeV oPZ V r, 2019 V opatření o CLLD 13 a o CLLD 14
přehled plánovaných aktivit MAP ll pro 2, pololetí školníhoroku2o7al2or9,
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M8r, ]an Neudert

Předsedající:

ďt"""Á

Mí5topředsedajícíI Bc, Jan Dlttrich
ověřovatel:

Petr šVáb

Zapisovatelka:

Leona Šudomová
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V 8ystrém dne 15.2,2019

Mobil:

E-mail:

713 5]7 21a
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