Zápis z jednání Valné hromady

Místo konání:

Kašparova chata na Adamu

Dne:

26.11.2009

Účastníci:

Ing. Oldřich Žďárský, Ing. Josef Paďour, Ing. Dana Hubálková, Jan Vych,
Vladimír Šeda, Jaromír Šeda, Pavel Kalianko, Mgr. Miroslav Baier,
Jindřich Kalous, Ing. Stanislav Šikl, Ing. Jindřich Kalous (tj. 11 ze 17 členů)

Hosté:

Miloš Roušar
Miroslav Wágner
Ing. Ivana Danielová

Omluven:

Jana Švestková, Marie Tomanová, Mgr. Emílie Dolečková, Jaroslav Martinec,
Bc. Vladimír Zamazal, František Šlesingr

Ověřovatel:

Ing. Josef Paďour
Pavel Kalianko

Zapisovatelka:

Blanka Kulhavá

Program:
1. Oběd
2. LEADER
Zpráva o činnosti
Výhled na další období
3. Další činnost MAS
4. Rozpočet a hospodaření
5. Diskuze, posezení

1. Oběd
Předseda Ing. Oldřich Žďárský přivítal přítomné členy MAS ORLICKO a hosty - předsedu Sdružení obcí
Orlicko p. Wágnera a starostu obce České Petrovice p. Roušara.
Předseda popřál dobrou chuť k obědu, po kterém zahájil oficiální jednání.
Jmenování ověřovatelů zápisu a zapisovatele:

USNESENÍ: Valná hromada jmenuje ověřovatelem zápisu Ing. Josefa Paďoura a Pavla
Kalianka a zapisovatelku Blanku Kulhavou.
Hlasování: 11-0-0

Následně předseda předal slovo Ing. Danielové, která informovala o uplynulé činnosti MAS.

2. LEADER
Zpráva o činnosti MAS ORLICKO
realizace strategického plánu LEADER v roce 2009
Schválení dotace z Programu rozvoje venkova
V dubnu tohoto roku byla schválena žádost Místní akční skupiny ORLICKO o podporu
Strategického plánu LEADER s názvem „Žijeme a chceme žít v pohraničí“ k financování
z Programu rozvoje venkova.
Pro rok 2009 byla MAS ORLICKO určena celková alokace ve výši 12 044 154 Kč, z toho
1 700 000 Kč pro činnost MAS a 10 344 154 Kč pro realizaci SPL prostřednictvím konkrétních
projektů konečných žadatelů.
Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova byla podepsána na regionálním
odboru SZIF v Hradci Králové již 19.6.2009.

Zahájení administrace
Na základě schválení dotace proběhly nezbytné administrativní kroky spojené se zahájením
činnosti MAS ORLICKO, jako administrátora dotace. Jednalo se především o přípravu
„Organizačního řádu“, který definuje povinnosti jednotlivých subjektů v rámci činnosti MAS
ORLICKO a jeho projednání ve správní radě (7.5.2009). Současně byl projednán návrh
rozpočtu pro rok 2009 a návrh jmenování externích hodnotitelů z území MAS ORLICKO
(7.5.2009).
Dne 14.5.2009 projednala valná hromada MAS ORLICKO skutečnosti spojené se zahájením
činnosti, schválila Organizační řád a nominace externích hodnotitelů z území MAS a dále
jmenovala na další funkční období členy správní rady, výběrové a revizní komise.
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Financování činnosti MAS
Provozní činnost MAS, spojená s realizací Programu Leader je plně (100%) financována
dotací z programu Leader. Pro rok 2009 byla na tuto činnost vyčleněna částka 1 700 000 Kč.
Dotace je poskytována ex-post, na základě předložených žádostí o platbu, se kterými žadatel
dokládá věcnost, hospodárnost a účelnost vynaložení prostředků v souladu s Pravidly PRV,
zákonem o účetnictví, zákonem o zadávání veřejných zakázek, atd. Žádosti o platbu MAS
předkládá 3 x ročně, vždy ve stanoveném období.
Pro zajištění předfinancování činnosti MAS ORLICKO probíhala jednání s Českou spořitelnou
a.s. Pro poskytnutí revolvingového úvěru si Česká spořitelna vyžádala ručitelský závazek,
který na základě žádosti MAS ORLICKO poskytlo město Letohrad. Ručitelský závazek až do
výše 2 000 000 Kč do konce roku 2011.

K 23.11.2009 je z úvěru vyčerpáno 737 868 Kč.
Za druhou etapu realizace Programu Leader (květen – září 2009) byla v období 17. –
23.9.2009 zpracována a následně předána Žádost o proplacení výdajů MAS na RO SZIF.
Předmětem žádosti byla částka 618 466 Kč z původního plánu 892 103 Kč, tzn. že o tuto
nevyčerpanou část byl zvýšen plán třetí etapy na 1 081 534 Kč. Podaná žádost o platbu je
stále v administraci.
Žádost o platbu za třetí etapu (říjen – prosinec 2009) MAS ORLICKO předloží do konce ledna
2010. Zpráva o předpokládaném čerpání rozpočtu do konce roku 2009 je uvedena na konci
této zprávy.
Pro financování dalších souvisejících provozních výdajů, především výdajů, které nejsou
způsobilé k financování z Programu Leader byla MAS ORLICKO Pardubickým krajem
poskytnuta dotace na provozní činnost MAS ve výši 200 tis. Kč. Dotaci schválilo
Zastupitelstvo Pardubického kraje 18.6.2009. MAS ORLICKO je povinno dotaci vyúčtovat
k 30.6.2010.
Pro financování nezpůsobilých výdajů (především úroků z úvěru) a pro další rozvojovou
činnost MAS zřídila MAS ORLICKO rozvojový fond, do kterého se zavázali přispívat podpoření
žadatelé o dotaci a to částkou odpovídající 0,5% - 2% z poskytnuté dotace. Příspěvek do
fondu je splatný po podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace s podpořeným žadatelem.

Kancelář MAS
V souvislosti s podpisem Dohody o poskytnutí dotace rozšířila MAS ORLICKO svoji činnost o
administraci Žádostí o dotace v rámci osy IV LEADER Programu rozvoje venkova ČR a zahájila
provoz kanceláře MAS v Divišově ulici 669 v Žamberku. Veškerou administraci zajišťují 2
pracovnice na plný úvazek a manažerka s pracovním úvazkem 0,5. Účetní služby zajišťuje Ing.
Ivo Muras na základě smlouvy o poskytování služeb.
Současně změnila MAS ORLICKO své sídlo, které je nyní taktéž vedeno na adrese: Divišova
669, 564 01 Žamberk.
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WEBOVÉ STRÁNKY MAS
Před zahájením administrace Programu Leader byly také aktualizovány webové stránky MAS
ORLICKO: www.mas.orlicko.cz . Byla provedena úprava struktury stránek pro potřeby
realizace Programu Leader (doplnění sekce „LEADER 2008 – 2013“), sekce pro propagaci
podpořených projektů (doplnění sekce: „Podpořené projekty“), rozšíření sekce „Kontakty“ a
doplnění informací o činnosti MAS (především záložka „Co je to MAS?“). Současně byla
provedena úprava grafiky stránek pro zlepšení přehlednosti a orientace.

REALIZACE 1. VÝZVY
Dne 21.7.2009 vyhlásila MAS první neoficiální výzvu k předkládání Žádostí o dotaci
z Programu rozvoje venkova.
Tato neoficielní výzva již splňovala veškeré náležitosti výzvy z Programu rozvoje venkova,
nebyla však v okamžik vyhlášení schválena Centrálním pracovištěm SZIF z důvodu
administrativní vytíženosti tohoto oddělení.
MAS ORLICKO však již v tomto okamžiku byla vázána lhůtou pro předložení doporučených
projektů k financování na Regionální odbor Státního zemědělského a intervenčního fondu
(RO SZIF) v Hradci Králové a proto se rozhodla zveřejnit výzvu již před jejím schválením v
„pracovní“ tj. „neoficiální“ verzi.
Dne 16.7.2009 se uskutečnilo školení pro potencionální příjemce za účasti 5 zástupců
neziskových organizací, 5 podnikatelů a 3 poradenských firem. Na tento seminář byla
zveřejněna pozvánka na webových stránkách měst Žamberk, Letohrad a Králíky a v místním
tisku společně s informací o připravované výzvě.
Následně v období od 20.7. – 28.8.2009 probíhaly konzultace žadatelů v kanceláři MAS, kde
se zájemci mohli informovat o možnostech podpory svých projektových záměrů. Byly také
projednávány jednotlivé části žádosti, způsobilost výdajů, uvádění údajů na povinných a
nepovinných přílohách a některá data v projektech. Konzultovány byly projekty především
z řad podnikatelských subjektů a neziskových organizací. Některé dotazy byly směrovány
z kanceláře MAS k odbornému posouzení k RO SZIF v Hradci Králové a také k CP SZIF v Praze.
U jednoho projektu se nepodařilo získat závazné stanovisko SZIF s tím, že musí být
provedeno upřesnění Pravidel.
Dne 23.7.2009 Rada MAS schválila rozsah a harmonogram 1. předběžné výzvy a schválila
rozšíření povinných příloh přikládaných k žádostem nad rámec pravidel o:
- „doložení stanoviska Stavebního úřadu, že projekt nevyžaduje stavební povolení, ohlášení
ani jiné stanovisko Stavebního úřadu“
- „doložení dokladů o prokázání vlastnických vztahů“
Důvodem k rozšíření povinností žadatelů při předkládání povinných příloh bylo, aby se
předešlo případným pozdějším problémům při realizaci projektů, které nebyly v okamžiku
podání žádosti majetkově vyřešeny, nebo u nichž žadatel neoprávněně prohlásil, že
nevyžadují stanovisko stavebního úřadu.
30.7.2009 byla Rada MAS nucena schválit aktualizaci výzvy, plánovaných alokací a
finančního plánu let 2009-2010 s ohledem na metodický pokyn SZIF, který pro 8. kolo výzvy
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stanovil limit maximálně 4 vyhlášených Fiche. Pokyn byl vydán v souladu s rozhodnutím MZE
na základě konzultací mezi SZIF a Národní sítí MAS, především ve vazbě na velkou
administrativní zátěž pracovníků SZIF. Změna finančního plánu je součástí příloh.
18.8.2009 Centrální pracoviště SZIF v Praze schválilo oficiálně 1. Výzvu k předkládání
Žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova s vyhlašovanými Fiche:
č. 1 Zkvalitňování infrastruktury a vzhledu obcí;
č. 2 Zázemí pro volnočasové a občanské aktivity;
č. 3 Podpora uplatnění žen;
č. 5 Moderní zemědělské podnikání.
V souladu s tímto pozdržením schválení došlo k posunu původně plánovaného termínu
(24.8.-31.8.) příjmu žádostí na nový 31.8.-4.9.2009 z důvodu dodržení stanovených lhůt mezi
vyhlášením schválené výzvy a příjmem žádostí.
31.8. – 4.9.2009 probíhal příjem žádostí o dotaci v kanceláři MAS.
Žádost podalo celkem 20 žadatelů, z toho 5 podnikatelských subjektů, 6 neziskových
organizací a 9 obcí. Informace o předložených žádostech jsou shrnuty v následující tabulce:
Počet
žadatelů

Alokace 1.
Výzvy / Kč

Požadovaná
dotace / Kč

7

3 700 000

5 021 160

5

2 444 154

3 020 269

č. 3 Podpora uplatnění žen

3

1 800 000

1 525 578

č. 5 Moderní zemědělské podnikání

5

2 400 000

1 708 234

CELKEM

20

10 344 154

11 275 241

Název a číslo Fiche
č. 1 Zkvalitňování infrastruktury a vzhledu
obcí
č. 2 Zázemí pro volnočasové a občanské
aktivity

V průběhu podávání žádosti byl všem 20 žadatelům předán k vyplnění dotazník pro
monitorování spokojenosti týkající se webových stránek, provozní doby, komunikace
s pracovníky, školení atd. Výsledky hodnocení jsou uvedeny v příloze.
7. – 11.9.2009 pracovnice kanceláře MAS provedly administrativní kontrolu a kontrolu
přijatelnosti všech projektů včetně příloh, na základě které bylo jednotlivým žadatelům
zasláno Oznámení o provedené kontrole bez závad anebo Výzva k doplnění/opravě
formálních nedostatků po jejichž opravě bylo posláno Oznámení o provedené kontrole bez
závad.
V období 14. - 18.9.2009 probíhalo doplnění formálních náležitostí projektů a žádostí. U 11
projektů byly statutárním zástupcem nebo zmocněncem žadatele provedeny drobné úpravy
a doplnění, 9 projektů prošlo bez závad.
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V období 21. – 25.9.2009 pokračovala administrace přijatých žádostí vyplněním formulářů
Kontrolních listů úplnosti žádostí a splnění kritérií přijatelnosti a dále probíhala příprava
podkladů pro interní i externí hodnotitele (Zpracování metodického postupu pro hodnocení
projektů, výkladu preferenčních kritérií, stručné příručky pro hodnotitele, čestného
prohlášení hodnotitele a tabulek k vyplnění bodového a slovního hodnocení). Dále byly
připraveny podklady pro uzavření Dohod o provedení práce.
Dne 29.9.2009 se uskutečnilo školení pro hodnotitele, kterého se zúčastnili také zástupci
MAS POHODA venkova. Na závěr tohoto školení proběhlo rozlosování a přidělení všech
projektů jednotlivým hodnotitelům, kteří zároveň podepsali čestné prohlášení o nepodjatosti
a mlčenlivosti.
Hodnocení projektů probíhá ve dvou kolech s možností třetího expertního hodnocení. První
kolo hodnotí členové Výběrové komise a externí hodnotitelé z území MAS ORLICKO, druhé
kolo zajišťují hodnotitelé MAS POHODA venkova. Obě tyto kola hodnocení projektů probíhají
současně. Hodnocení projektů probíhá v souladu se schváleným Metodickým postupem pro
hodnocení projektů MAS ORLICKO.

V období 29.9. – 7.10.2009 probíhalo první a druhé kolo hodnocení projektů s následným
předáním bodového hodnocení výsledků kanceláři MAS, ve většině případů doplněných o
písemné připomínky (hodnocení silných a slabých stránek).
8.10.2009 byly bodové výsledky z prvních dvou kol hodnocení převedeny do souhrnné
tabulky a ty, u kterých byl rozdíl větší než 50% byly předány do 3. kola hodnocení
hodnotitelům z území MAS. Projekty byly přiděleny k třetímu „expertnímu“ hodnocení
hodnotiteli z území MAS ORLICKO opět losem.
9. – 15.10.2009 proběhlo třetí kolo hodnocení projektů. U projektů, které byly předmětem
3tího hodnocení, byly do závěrečného hodnocení započteny ty dva výsledky, mezi kterými
byl menší rozdíl.
Vyhodnocení systému hodnocení
Využití spolupráce s externími hodnotiteli z MAS POHODA venkova se ukázalo jako velmi
efektivní. Hodnotitelé již měli zkušenosti s hodnotitelskou prací (práce s projekty, …),
současně provedli hodnocení projektů důsledněji a jejich připomínky byly věcnější.
Z hodnocení je zřejmý také odstup hodnotitele mimo území, v důsledku čehož bylo
hodnocení provedeno konstruktivněji. V zásadních bodech hodnocení nedocházelo mezi
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hodnotiteli k výraznějším rozdílům. Největší rozdíly se projevily u kritérií: uplatňování
inovačních postupů; víceodvětvové navrhování a provádění projektu založené na
součinnosti mezi subjekty a projekty z různých odvětví místního hospodářství;
srozumitelnost, logičnost a provázanost s časovým harmonogramem a rozpočtem;
zaměření dopadu projektu na mladé lidi nebo na ženy – což jsou však kritéria z hlediska
hodnocení velmi komplikovaná.
V období 12. – 19.10.2009 proběhla příprava podkladů pro Výběrovou komisi (VK): příprava
tabulek výsledků bodového hodnocení dle jednotlivých projektů (hodnotitelé zůstávají
v anonymitě), stanovisko MAS/žadatelů k věcným připomínkám od hodnotitelů, přehled
žádostí dle Fichí, seznam hodnocených žádostí k doplnění VK, tabulkový seznam
vybraných/nevybraných/náhradních žádostí k vyplnění VK, dohody o provedení práce.
Dne 20.10.2009 se uskutečnilo jednání Výběrové komise, ze kterého vyplynuly doporučující
usnesení pro Radu MAS.
Dne 21.10.2009 Rada MAS schválila, za účasti předsedy VK , návrhy usnesení Výběrové
komise o doporučení 18 projektů k financování a 2 projektů jako náhradních. Viz. příloha.
V rámci vybraných projektů bude:
zrekonstruováno 3,37 km místních komunikací
zlepšen vzhled veřejných prostranství ve 2 obcích
zlepšena infrastrukturní vybavenost v 6 obcích
ve 2 objektech zkvalitněna občanská vybavenost
zmodernizována činnost 3 zemědělských hospodářství
obnoveno 5 objektů pro činnost neziskových organizací a spolků
Dne 26.10.2009 bylo všech 20 kompletních projektů předáno na Regionální odbor SZIF
v Hradci Králové, kde proběhne další administrativní kontrola, která by měla být ukončena
do 30.11.2009. Na základě této kontroly mohou být žadatelé vyzváni k dalšímu doplnění
svých projektů.
Dne 27.10.2009 bylo rozesláno Oznámení žadatelům o výsledku hodnocení včetně
pozvánky na školení k další administraci svých projektů. Následně byly informace o
vybraných / náhradních projektech umístěny na webových stránkách, kde byla uveřejněna i
pozvánka na školení pro vybrané / náhradní žadatele.
Dne 12.11.2009 proběhl seminář pro žadatele doporučené k podpoře dotace z Programu
rozvoje venkova, od 13.hod. pro obce a od 17.hod. pro podnikatele a neziskové organizace.
Kromě jednoho omluveného se zúčastnili všichni vybraní i náhradní žadatelé.
Prezentace a všechny potřebné dokumenty k další práci (zadávací řízení, žádosti o
proplacení, hlášení změn…) jsou k dispozici na webových stránkách.
Na začátku školení bylo žadatelům předáno Oznámení o registraci jejich žádostí na RO SZIF.
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Propagace programu LEADER
Pro zajištění další propagace Programu Leader, především informování potenciálních
žadatelů, byly realizovány nebo probíhají a jsou připravovány následující aktivity:
1. Tiskové zprávy
- jsou vydávány články v místním tisku (informace o vyhlášené výzvě, příjmu žádostí, …)
především v Žamberských listech, Letohradském zpravodaji, Jablonském a Kralickém
zpravodaji a Novém Králicku.
- Vydávání tiskových zpráv na webových stránkách MAS ORLICKO a na stránkách
Pardubického kraje
- Zveřejňování informací na www.agrovenkov.cz
- Spolupráce s časopisem Zemědělec, příprava článku do Truhlářských listů
2. Propagace MAS ORLICKO
Cíl: zvýšení povědomí o existenci MAS ORLICKO v regionu.
Aktivity:
- Rozesílka PF (viz. příloha)
- Sponzorování plesů v regionu (pořízení transparentu)
- Spolupráce se zástupci kraje
Zpráva o činnosti Rady a vyhodnocení dosavadní činnosti
Zprávu o vyhodnocení činnosti Rady přednesl předseda. Hovořil o vybraných a náhradních
žádostech o dotaci. V roce 2009 se jednání Rady uskutečnilo celkem 9x. Ing. Žďárský
poděkoval členům a manažerce za fungování MAS.

USNESENÍ: Valná hromada schvaluje zprávu o činnosti za uplynulé období.
Hlasování: 11-0-0
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O výhledu na další období informovala Ing. Ivana Danielová.

LEADER: Výhled činnosti pro rok 2010
V roce 2010 MAS ORLICKO plánuje vyhlášení 5 fiche v rámci dvou výzev.
Příjemci dotace

Fiche 1. Zkvalitňování infrastruktury a vzhledu obcí
(1 900 000)

Obce

Fiche 2: Zázemí pro volnočasové a občanské aktivity
(1 500 000)
Fiche 4: Podpora spolkové činnosti (1 000 000)
Fiche 6: Efektivní využití lesních přírodních zdrojů, obchod
a služby (2 100 000)
Fiche 7: Cestovní ruch, šance pro Orlicko (2 400 000)

Obce
NNO – projekty nezakládající veřejnou podporu
NNO – projekty zakládající veřejnou podporu
Mikropodniky ve vybraných OKEČ, především
dřevozpracující podniky
Zemědělští podnikatelé
Podnikatelé v ČR s méně než dvouletou historií

Výzvy
Jaro 2010 – příjem žádostí
na MAS v květnu
Podzim 2010 – příjem
žádostí na MAS v září

Fiche (alokace – předpoklad)

Technická pomoc: max. 1 100 000 Kč
Termíny vyhlášení výzev: Termíny vyhlášení výzev jsou závislé na schválení výzvy na CP SZIF a na termínu příjmů projektů doporučených
k financování na RO SZIF dle Pravidel. Výzvy budou vyhlašovány minimálně 60 dnů před příjmem žádostí.
Alokace na jednotlivé Fiche: Alokace pro jednotlivé fiche se řídí schváleným Strategickým plánem. V roce 2010 dochází k přesunu mezi fiche 1 a fiche
6 z důvodu změny finančního plánu v roce 2009 (možnost vyhlásit pouze 4 fiche). Absolutní částka je závislá na výši
schválené dotace pro příslušný rok (bude známa v lednu 2010)
Rozdělení Fiche do výzev: Rozdělení fiche do výzev je v kompetenci programového výboru (Rady MAS). Předpokládáme vyhlášení Fiche č. 6 a 7 na
jaře 2010 a fiche č. 1,2 a 4 na podzim 2010.
Seminář: během měsíce ledna/února proběhne seminář pro potencionální žadatele o dotaci.

USNESENÍ: Valná hromada bere na vědomí zprávu o dalším postupu při realizaci programu Leader v roce 2010.
Hlasování: 11-0-0
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3. DALŠÍ ČINNOST MAS
Realizace programu Leader je pouze jednou z aktivit MAS ORLICKO. Ačkoliv v roce 2009 se MAS
věnovala prakticky výhradně této aktivitě, do dalších let by mělo být jejím cílem rozšířit svou
činnost i o další oblasti působení v souladu se svými Stanovami, které její činnost definují, jako:
-

zajišťování naplňování principu partnerství spočívající ve spolupráci mezi veřejnou
správou, podnikatelskými subjekty, NNO, dalšími subjekty a občany
podpora rozvoje občanských iniciativ na místní a regionální úrovni, podpora přírodního
prostředí, kulturního dědictví regionu
zajištění trvale udržitelného rozvoje regionu Orlicka
zajišťování finančních, lidských, materiálních a informačních zdrojů pro rozvoj Orlicka
zprostředkování a zajištění přeshraniční spolupráce s obdobnými subjekty v přilehlé části
polského pohraničí

Jednou z aktivit, do nichž je MAS ORLICKO zapojeno, je značení domácích výrobků značkou
„ORLICKÉ HORY – originální produkt“. Žádosti se podávají u MAS POHODA venkova.
Pro vytyčení dalších směrů působení MAS ORLICKO a sladění spolupráce s dalšími subjekty
v regionu (především DSO ORLICKO) podala MAS Orlicko žádost o dotaci na zpracování Návrhové
studie dalšího rozvoje činnosti MAS ORLICKO. Návrhová studie bude obsahovat:
– návrh 8 – 10 konkrétních aktivit, zahrnujících následující informace
- charakteristiku aktivity
- popis zapojení jednotlivých subjektů v území do této aktivity, nalezení vhodných partnerů
- financování aktivity v realizační fázi (návrh vhodného dotačního programu, nebo jiný návrh
financování)
- financování aktivit v provozní fázi
- dopad projektu na majetek sdružení
- analýza rizik projektu a návrh řešení
Jednotlivé návrhy budou projednány v pracovní skupině. Pracovní skupina je tvořena členy SR a
dalšími subjekty z řad členů VH, případně subjekty nominovanými SR nebo VH.
Předseda otevřel diskusi k dalším aktivitám činnosti MAS ORLICKO:
Návrhy:

- možnost investičních aktivit MAS
- podpora trvalé údržby krajiny
- umístění letáků o domácích výrobcích do Informačních center
- poradenství pro NNO, zemědělce ….
- řešení otázky potřeb seniorů
Předseda ukončil diskuzi se závěrem, že předmětem činnosti MAS budou i jiné aktivity než LEADER.

USNESENÍ: Valná hromada schvaluje rozšíření činnosti MAS a ukládá Radě zajistit zpracování
návrhové studie dalšího rozvoje činnosti MAS pro vytyčení nejvhodnějších oblastí
působení.
Hlasování: 11-0-0

USNESENÍ: Valná hromada doporučuje v rámci zpracování návrhové části projednat podněty
z diskuse.
Hlasování: 11-0-0
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4. ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ
Dále manažerka přednesla informace o plnění rozpočtu roku 2009.
Plánovaný rozpočet:
Rozpočet na rok 2009
003 Kancelářské potřeby

46 795 Dotace PK: zajištění poradenské činnosti MAS

004 Poštovné, telefonní poplatky, internet

51 048 Dotace PK: zajištění provozu MAS ORLICKO

005 Nájem, energie, voda, plyn

113 901 Dotace PRV: Leader

006 Kancelářské vybavení

283 933 Zůstatek na BÚ po úhradně N. roku 2008

007 Vzdělávání členů MAS

58 493

008 Školící a vzdělávací akce

33 228

009 Osobní a cestovní náklady

758 329

010 Propagace SPL

172 013

011 Externí služby

262 260

013 Výdaje na provoz domény leden – květen
014 Výdaje na vedení BÚ leden – květen

1 700 000 Kč
7 319 Kč

750
1 000

016 Rezerva na BÚ

4 499

Celkem

200 000 Kč

1 070

015 Ostatní výdaje

017 Rezerva na BÚ (nezpůsobilé výdaje, poplatky BÚ, úroky, …)

80 000 Kč

200 000
1 987 319 Celkem

1 987 319 Kč
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Skutečnost (předpoklad k 31.12.2009)
Předpoklad čerpání rozpočtu k 31.12.2009
003 Kancelářské potřeby

35 560

004 Poštovné, telefonní poplatky, internet

17 771

005 Nájem, energie, voda, plyn

120 000

006 Kancelářské vybavení

273 439

007 Vzdělávání členů MAS

2 957

008 Školící a vzdělávací akce

27 639

009 Osobní a cestovní náklady

597 961

010 Propagace SPL

167 794

011 Externí služby

151 482

013 Výdaje na provoz domény leden – květen
014 Výdaje na vedení BÚ leden – květen
015 Ostatní výdaje )drobné výdaje, ověřování)
016 Rezerva na BÚ

15 430
543
2 000
-17 834

017 Výdaje spojené s úvěrovým účtem

7 180

018 Drobné výdaje

3 145

019 Výdaje spojené s BÚ

1 486

020 Nezpůsobilé výdaje

5 051

021 Nevyčerpaná část rezervy - včetně předfinanc. Úvěru
Celkem

186 283
1 597 887

USNESENÍ: Valná hromada bere na vědomí zprávu o plnění rozpočtu.
Hlasování: 11-0-0
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Žádost o dotaci na činnost MAS v roce 2010
Předpokládaný termín podání žádosti na financování provozních výdajů v roce 2010: leden
Žádost o dotaci: dle SPL max. 15% z poskytnuté alokace
Struktura žádosti: v jednotlivých složkách dle kódů výdajů 003 – 011.
Návrh:
- Projednání požadované výše dotace ve SR a podání žádosti o dotaci na základě usnesení SR a to
maximálně do výše 15% z poskytnuté alokace
- Schválení rozpočtového provizoria dle výdajů roku 2009 do schválení rozpočtu ve Valné hromadě
(jaro 2010)

USNESENÍ: Valná hromada ukládá Radě připravit a podat žádost o dotaci z programu
Leader pro financování provozní činnosti MAS v roce 2010, a to až do výše
15% z poskytnuté alokace.
Hlasování: 11-0-0

USNESENÍ: Valná hromada schvaluje rozpočtové provizorium pro 1. pololetí roku 2010
ve výši průměrných nákladů 2. pololetí roku 2009.
Hlasování: 11-0-0

5. DISKUSE
Předseda Ing. Žďárský poděkoval přítomným za účast a manažerce Ing. Danielové za odvedenou
práci v uplynulém období a ukončil jednání Valné hromady.

………………………………
Ing. Oldřich Žďárský

Ověřil: ……………………….….
Ing. Josef Paďour

…………..………………
Pavel Kalianko

Zapsala: Blanka Kulhavá
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Č. přílohy

Název

1

Změna finančního plánu

2

Výsledky ankety spokojenosti žadatelů
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Seznam vybraných a náhradních Žádostí o dotaci

4

Náhled PF 2010

5

Náhled transparentu
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Příloha č. 1 – Změna finančního plánu
Usnesení:
Rada MAS schvaluje následující změnu alokací pro osmé kolo výzvy:
Tabulka 1
Číslo
fiche
1
2
3
5

6

Název
Infrastruktura a vzhled
obcí
Zázemí pro
volnočasové a občanské
aktivity
Podpora uplatnění žen
Moderní zemědělské
podnikání
Efektivní využití
lesních přírodních
zdrojů, maloobchod a
služby

Max. výše
podpory
(v %)

Min. způsobilé
výdaje (v Kč)

Max. způsobilé
výdaje (v Kč)

Předpokládaná
alokace

90%

200 000

1 000 000

2 400 000
3 700 000

90%

100 000

1 000 000

2 444 154

90%

100 000

1 000 000

1 800 000

60%

300 000

1 500 000

2 400 000

60%

200 000

1 500 000

1 300 000

Celková alokace prostředků pro 1 výzvu

10 344 154

Usnesení:
Rada MAS schvaluje následující změnu finančního plánu pro roky 2009 a 2010.
Tabulka 2

Finanční plán jednotlivých opatření v letech 2009 – 2013
Prioritní osa
1. Infrastruktura a
vzhled obcí
2. Zatraktivnění
života na venkově

Fiche
1. Zkvalitňování infrastruktury a vzhledu
obcí
2. Zázemí pro volnočasové a občanské
aktivity
3. Podpora uplatnění žen
4. Podpora spolkové činnosti
5. Moderní zemědělské podnikání

6. Efektivní využití lesních přírodních
zdrojů, obchod a služby
7. Cestovní ruch - šance pro Orlicko
4. Technická pomoc 8. Technická pomoc
Celkem
3. Podpora
podnikání

2009
20%
30,8%

2010
30%
19%

2011

2012

2013

30%

30%

30%

20,2%

15%

15%

20%

20%

15%
0%

0%
10%

10%
0%

0%
5%

0%
0%

20%

0%

20%

0%

20%

10%

10%

0%

0%
15%
100%

20%
15%
100%

15%
15%
100%

10,8% 10%
0%
21%
0%
20%
14%
15%
100% 100%
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Příloha č. 2
Výsledky ankety spokojenosti žadatelů
20 respondentů

1 / rozhodně ano
2/ spíše ano

3/ spíše ne
4/ rozhodně ne

Všeobecné informace a služby

Sám
(spíše sám)

Dodavatelsky
(spíše dodav.)

Zpracovával jste si svou žádost sám, nebo prostřednictvím poradenské
firmy?

9

Webové stránky

1

2

3

4

Je prezentace na internetových stránkách přehledná?

15

4

0

1

Získali jste na webových stránkách kompletní informace, které jste potřebovali?

10

9

0

1

Kancelář MAS

1

2

3

4

Je provozní doba kanceláře MAS vyhovující?

19

1

0

0

11

Vaše připomínky (návrhy):
Problém zobrazování v některých počítačích – řeší se

Evaluace pracovníků kanceláře MAS
Získali jste jasné a konkrétní odpovědi na své dotazy?
Pokud pracovník kancelář neznal odpověď, nebo si nebyl
jistý odpovědí na Váš dotaz, odpověděl Vám dodatečně?
(zaškrtněte 1 pro „vždy“ 2 pro „někdy“ a 3 pro „nikdy“)
Byli jste spokojeni s jednáním pracovníků kanceláře MAS
(vstřícnost, ochota, …)?
Byli jste celkově spokojeni s činností pracovníků MAS?

Monika Dušková
1
2
3
15
1
16

4

Blanka Kulhavá
1
2
3
15
15

16

15

16

15

Administrace žádosti, orientace v pravidlech, podmínkách a systému realizace
projektu

4

1

2

3

4

Získali jste během rozhodování o zpracování žádosti a její přípravy dostatek informací
(školení, web, dotazy)?

17

3

0

0

Pomohlo by Vám při rozhodování a přípravě žádosti školení zaměřené přímo na jednotlivé
aspekty žádosti (představení povinných příloh a obsahu, náležitosti projektu)?

10

4

3

0

Měli by jste zájem zúčastnit se školení pro příjemce dotace v případě, že bude Vaše žádost
doporučena k financování?

3

17

0

0

Ocenili by jste pomoc při jednání s bankovním ústavem pro předfinancování žádosti?

6

4

3

3
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Seznam vybraných/nevybraných Žádostí Výběrovou komisí MAS

Příloha č. 3

Název MAS: Místní akční skupina ORLICKO
Registrační číslo MAS: 08/005/41100/453/000119
Číslo výzvy: 1. Výzva
Rok: 2009
Vyhlašované Fiche: č. 1 Zkvalitňování infrastruktury a vzhledu obcí; č. 2 Zázemí pro volnočasové a občanské aktivity; č. 3 Podpora uplatnění žen;
č. 5 Moderní zemědělské podnikání

VYBRANÉ ŽÁDOSTI O DOTACI
Pořadí

Registrační
číslo

Číslo
Fiche

1

F1/01/006

1

Obec Studené

Rekonstrukce místní komunikace

2

F1/01/014

1

Městys Kunvald

3

F1/01/005

1

4

F1/01/020

5

Status

Nejzazší termín
podání Žádosti o
proplacení

Počet
bodů

Vybraná/
nevybraná/
náhradní

696 127

109

vybraná

25.10.2010

Rekonstrukce povrchu komunikace

698 209

104

vybraná

6.9.2010

Obec Helvíkovice

Rekonstrukce hřbitovní zdi

843 089

104

vybraná

25.10.2010

1

Město Králíky

Rekonstrukce místní komunikace v obci
Horní Lipka

700 000

102

vybraná

26.7.2010

F1/01/008

1

Obec Kameničná

Revitalizace zpevněných ploch v obci
Kameničná

800 000

102

vybraná

25.10.2010

6

F2/01/013

2

Město Žamberk

Divišovo divadlo sedačky

900 000

124

vybraná

15.10.2010

7

F2/01/001

2

Sbor dobrovolných hasičů
Nekoř

Rekonstrukce klubového zázemí SDH
Nekoř

413 473

116

vybraná

21.2.2011

Název žadatele

Název projektu

Výše dotace

17

8

F2/01/002

2

Obec Mistrovice

Zateplení tělocvičny a výměna oken

896 796

113

vybraná

26.4.2010

9

F2/01/010

2

Šťastný domov občanské
sdružení

Modernizace klubovny se zázemím.

450 000

94

vybraná

13.8.2010

10

F2/01/012

2

Jezdecký klub Červená
Voda

Vybavení jezdeckého klubu

360 000

70

vybraná

30.6.2010

11

F3/01/009

3

Oblastní charita Ústí nad
Orlicí

Rekonstrukce Centra pod střechou

497 613

184

vybraná

31.8.2010

12

F3/01/019

3

Občanské sdružení CEMA
Žamberk

Zkvalitnění prostor Rodinného centra
Pohoda

612 000

168

vybraná

20.9.2010

13

F3/01/003

3

Rodinný klub Domino

Sportoviště pro děti a mládež –
Skatepark Klášterec nad Orlicí

415 965

154

vybraná

31.10.2010

14

F5/01/007

5

Kunvaldská a.s.

„Boudy pro telata“

350 000

93

vybraná

30.5.2010

15

F5/01/017

5

ZESPO CZ s.r.o.

Modernizace ustájení telat

175 000

88

vybraná

31.5.2010

16

F5/01/016

5

VEMAS a.s.

Rekonstrukce ustájení prasat VEMAS
a.s. – I. etapa

749 444

62

vybraná

31.10.2010

17

F5/01/011

5

Pavel Kaplan

Rekonstrukce střechy stodoly – výměna
střešní krytiny

216 290

36

vybraná

21.8.2010

18

F5/01/018

5

BOCUS, a.s.

Modernizace střechy Halového seníku
na st.p.č. 490/1 a st.p.č. 490/2 v kat.
území Orlice

217 500

35

vybraná

30.7.2010
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Seznam vybraných/nevybraných Žádostí Výběrovou komisí MAS
Název MAS: Místní akční skupina ORLICKO
Registrační číslo MAS: 08/005/41100/453/000119
Číslo výzvy: 1. Výzva
Rok: 2009
Vyhlašované Fiche: č. 1 Zkvalitňování infrastruktury a vzhledu obcí; č. 2 Zázemí pro volnočasové a občanské aktivity; č. 3 Podpora uplatnění žen;
č. 5 Moderní zemědělské podnikání

VYBRANÉ NÁHRADNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI

Pořadí

Registrační
číslo

Číslo
Fiche

1

F1/01/004

1

Obec Lukavice

Zřízení parkoviště v areálu TJ Lukavice

2

F1/01/015

1

Obec Pastviny

Obec Pastviny, modernizace místních
komunikací

Název žadatele

Název projektu

M •A • S

Status

Nejzazší termín
podání Žádosti o
proplacení

Počet
bodů

Vybraná/
nevybraná/
náhradní

590 777

101

náhradní

25.10.2010

692 958

91

náhradní

1.6.2010

Výše dotace
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Seznam vybraných/nevybraných Žádostí Výběrovou komisí MAS
Název MAS: Místní akční skupina ORLICKO
Registrační číslo MAS: 08/005/41100/453/000119
Číslo výzvy: 1. Výzva
Rok: 2009
Vyhlašované Fiche: č. 1 Zkvalitňování infrastruktury a vzhledu obcí; č. 2 Zázemí pro volnočasové a občanské aktivity; č. 3 Podpora uplatnění žen;
č. 5 Moderní zemědělské podnikání

ZDŮVODNĚNÍ POSTUPU VÝBĚRU NÁHRADNÍKŮ
Jako 1. náhradník byla vybrána obec Lukavice. Jedná se o projekt tzv. na čáře, který by mohl být podpořen jen z části s ohledem na výši zbývajících prostředků, se
kterými by Obec Lukavice nebyla schopna projekt realizovat a z tohoto důvodu podporu v částečné výši odmítla a byla zařazena jako 1. náhradní.
Jako 2. náhradník byla vybrána obec Pastviny, která dosáhla nejnižšího bodového hodnocení v rámci Fiche č. 1 a z důvodu nedostatku finančních prostředků
nemohla být její žádost vybrána k podpoře.

…………….…………………………..
Ing. Jindřich Kalous
předseda Výběrové komise
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Příloha č. 4
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Příloha č. 5
Připravovaný transparent k propagaci na plesech v území působnosti MAS
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