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zÁPls Z.JEDNÁN íVALN ÉHRoMADY MAs PoL]čSKo z.s,
Místo konání:
Datum:
Přec sedající:

společenský sál obecního úřadu v Kamenci u Poličky
6,2,2020 14 hod. - 15,30 hod.
Mgr, Jan Neudert
íVlgr, Ferdinand Raditsch
Leona Šudomová

ověiovatel:
ZapijoVatelka:

Program jednání:

1.
2.
3.
4.

Volba členůvýběrové komise
Aktuální jnform ace k čl, 20 PRV (spolková činnost, školy)
lnformace o Komunitním plánu sociálních služeb na Poličsku
Různé

Před,eda MAs M8r. ]an Neudert přiVítal přítomné a konstatovai,
že Valná hromada je usnášeníschopná
(přítomno 28 členůz 50)
oVěř.Vatelem Zápisu byl navržen Mgr, Ferdinand Raditsch,

1,

Volba členůVýběrové komise
Dne 15,2,2020 končíročnífunkční
obdobíčlenůVýběroVé komise

MA5, Všichni čJenoVéMAs bvli e-mailem
informovánio Volbě do výběrové komise, která proběhne na Valné
hromadě MAs dne 6,2,2o2o,
clenové MAs obdrželiseznam stávajících členůvýběrové komise a zároveň
ivýžvu, aby podávalisvé návrhy
na ncvé složenívýběrovékomise, Byli informoVáni i o možnosti
zachovat stáVálíci složeníavýběrovou
komisi opakovaně zvoIit, zároveň byli vyzváni ] stavajlcičlenove
vybérove komrse, zda souhlasise svou
nomilaci pro dalšíobdobí, Případně 5e mohIi k nominaci přihlásit i noVízájemci
o čIenstvíVe Výběrové
kom j5i,

Petra Martinů iníormovala členy, že do data konáni pro8ramového
Výboru a VolebníValné hromadv
kancelář MAs obdržela nominaci na č]eny VK V následujícím složení:
Název člena

Jméno zástupce

sektor

Obe,: Pomezí

věra chemišincová
M8r, Lenka Tlu5tá

ZájmoVá sku pin a

Veřejný sektor

Komunální politika

Veřejný 5ektor

Komunálnípo]itika

Veřejný sektor

Kom uná ln í politika

Veřejný sektor

sociálníslužby

soukromý sektor

soc]álníslužby

soukrorný sektor

VolnočasoVé aktiVity
podnikání v ostatních oblastech

Ober--

Borová

obec Kamenec u Poličkv Petr Šváb
so AZAss
ln8, Libor stráník
oblastní charita polička Mgr. Martin DVořák
Pontopolis z.s,
simona cacková
ELEKTRO SUDOMA,
s, r,o.

]osef šudoma

soukromý 5ektor

l,Agrr oldřiš a,s.

Ladislav Kyncl

soukromý sektor

lng, Adé]a BáčoVá

soukrorný sektor

A8rolea ťollcka a. s,
Mobili

E mail:

773 577 270
]73 9a3 ] 64

Zemědělství, lésnictví, rybářstvi
Zemědě|ství, ]esnictvi rybářství
)Co: 27a 30 822

mánazer@maspolicsko,cž
sekretariat@maspo]icsko.cz
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Petra lv]artinů Vyzvala přítomné členy MAs, zda má zájem ještě někdo dalši kandidovat do
Výbérovékomise, Nikdo dalšise nepřihlásil,

Dále bylo projednáváno, zda bUde zachován stávajícípočetčlenúVýběrové komise, a to 9 členů,
Projednán by| izpůsob Volby, tzn, zda bude o každémčlenu výběrové komise hlasováno zvlášť
nebo bude o komisi rozhodováno jako o celku,

2, AktUální informace k čl. 20 PRV (spolková činnost, školy)
Přítomničlenovébyli iníormoVáni o aktuálních podfiinkách čl, 20 PRV, na který bude MAs vyhlašovat
prezentace od
Výzvu { Fiche 15 Život na Venkově - spolková činnost, školy) - viZ powerpointová
zástupců cP szlF.
Manažerka Petra ív]artinů informovala o připravované Výzvé PRV 4/2020 Ve Fichích 6- Zemědělské
podnikání, 8 - Podnikání na venkově, 15- Život na venkově, kam MAs alokuje VeškerézbýVajícífinanční
prostředky z program, období 2014-2020,

3.

lnformace o Komunitním plánu sociáIních služeb na Poličsku
MAs PoLlčsKo obdržela dotaci na realiZaci sPRss a bUde na něm zahajovat činnost od 1.4.2020.
starostové a poskytovatelé budou osloveni do pracovních skupin při tvorbé - bude se hovořit o
financováníslužebvúzemí.MAsVyh|ásilaVýběrovéřízenínaadministrativnípozicikoordinátora
projektu.

4.

Různé
standardizace a aktuali2ace scLLD
přípravy
Petra Martinů informovala členy MAs o nadcházejícím procesu standardizace MAs a
rámci
strategie pro noVé programovací obdobL která bude vyžadovat zapojení aktérůV územív
pracovních skupin pro tvorbu strategie a) sociálni5lužby
b) Vzdělávání
€) Veřejná správa
d} spoIková činnost
e) Zemědělství
f) Drobné podnikání

MAP ll
MAs PoLlČsKo připravuje v rámci projektu Mistníakčníp|án vzdělávánína Polič5kU ll, mini_
konferenci ve vzdě|ávánípro školy, rodiče a zřizovatele Včetně prezentace škol v úzémía
Vzdělávacích seminářů pro peda8ogy a Veřejnost.
Přehled podpořených projektů ze scLLD v obdobi2017 - 2020
Na zák|adě požadavku jednoho ze členůMAs zpíacoval sekretariát MAs přehled projektů, které byly
podpořeny v rámci pro8ramových rámců strategie V obd obí 2077 -2o2o,

Mobil;
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PRO MÍSTNÍ
RozVoJ čR

UsNEsENÍ VALNÉ HRoMADY MAs PoLlčsKo z.s. ze dne 6.2.2o2o
Valná hromada schvaluje:
složeníVýběrové komise V počtu 9 členů
Hlasování o složeníkomise jako ce]kU
složeníVýběrovékomise pro íunkčníob dobi L6.2.2o2a
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75.2.2o2L

Název člena
obec pomezí

Jméno zástupce

sektor

ZájmoVá 5kupina

věra chémišincová

Veřejný sektor

obec Borová

Komunálnípolitika

M8r, Lenka Tlustá

Veřejný sektor

Komunální politika

Veřejný sektor

Komunálnípolitika

obÉc Kamenec

U

Poličky Petr ŠVáb

so AZAss

lng, Libor stráník

oblastní charita po ička
Pontopoljs z,5,

Veřejný sektor

sociální služby

M8r, Martin DVořák

soukromý sektor

sociálnislužby

simona cacková

soukromý sektor

ELEKTRO ŠUDOMA,

]osef šudoma

s,r,c.
l.Ag,o oldřiš a,5,

5oukromý sektor

VolnočasoVé aktiVjty
podnikání v ostatních obIa5tech

LadislaV Kyncl

5oukromý sektor

Agronea Polička a, s,

Zemědějství, lesn jctví, rybářství

ln8, Adéla BáčoVá

soukromý sektor

Zemědělství, le5nictví, rybářství

valna hromada beře na vědomí:
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lnformace o podňínkách čerpáníveFichi 15 Život na Venkově (školy, spolky)
lnformaci o připravované VýzVě PRV 4/2o2o
informace o Komunitním plánu sociálních služeb na Poličsku
lnformace o standardizaci a aktualizaciscLLD
lnformace o průběhu projektu MAP ll
Přehled podpořených projektů ze SCLLD v období 2017 - 2o2O

Předs€dející:

č/u

M8r. Jan Neudért

Místopředsedající: Bc, Jan Dittrich
ověřovateli

M8r. Ferdinand Raditsch

Zapisovatelka:

Leona šudomová

V Bystrém dne 6.2.2020
Mobilj

E,mail:

7l3 517 2la

]73 9a3 764

lčo: 21o 30 822
manazer@maspolicsko,cz
5ekretariat@maspolicsko,c2

