MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO
Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk
M •A • S

Zápis z jednání Valné hromady
Místo konání:

statek „U Krtka“, Helvíkovice

Dne:

14.05.2009

Účastníci:

členové MAS ORLICKO – dle prezenční listiny
Zástupci MAS POHODA venkova – dle prezenční listiny

Hosté:

Ing. Ivana Danielová

Program:
1) schválení zprávy o činnosti a hospodaření za rok 2008
2) zpráva revizní komise
3) aktuální informace o programu Leader, harmonogram
4) schválení Organizačního řádu
5) schválení rozpočtu pro rok 2009
6) volba rady a výběrové komise MAS, volba externích hodnotitelů
7) otevření úvěru u České spořitelny a.s.
8) schválení příspěvků pro podpořené žadatele
9) zkušenosti (MAS POHODA venkova)
10) diskuse

Podklady k jednání (zaslány s pozvánkou):
Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2008
Aktuální informace, harmonogram aktivit
Návrh Organizačního řádu
Návrh rozpočtu pro rok 2009
Ing. Žďárský přivítal přítomné a zahájil jednání. VH se zúčastnilo 13 z 18 členů.
Valná hromada schválila přeložený program jednání a jmenovala zapisovatelkou Ing. Ivanu
Danielovou a ověřovatelkou zápisu paní Emílii Dolečkovou.
1)

schválení zprávy o činnosti a hospodaření za rok 2008

Členové MAS ORLICKO neměli připomínky k předložené zprávě o činnosti a hospodaření.
Usnesení:
Valná hromada schvaluje zprávu o činnosti a hospodaření za rok 2008. (13;0;0)
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2)

zpráva revizní komise

Paní Marie Tomanová přednesla zprávu revizní komise. Zpráva komise byla bez výhrad a je
uložena v samostatné dokumentaci.
Usnesení:
Valná hromada bere na vědomí zprávu revizní komise za rok 2008. (13;0;0)

3)

aktuální informace o programu Leader, harmonogram

Předseda seznámil přítomné s realizovanými aktivitami od schválení podpory MAS
ORLICKO v rámci programu Leader a dále informoval o dalších plánovaných aktivitách.
Ing. Danielová následně seznámila přítomné s předpokládaným harmonogramem realizace
aktivit v roce 2009/2010.
Usnesení:
Valná hromada bere na vědomí informace o realizovaných a plánovaných aktivitách
v souvislosti s realizací programu Leader– viz. příloha, . (13,0,0)
Usnesení:
Valná hromada bere na vědomí předpokládaný harmonogram administrace, viz. příloha
(13,0,0)

4)

schválení Organizačního řádu

Předseda MAS seznámil přítomné s nejpodstatnějšími body Organizačního řádu. Následně
vyzval přítomné k diskusi o jednotlivých bodech jednání.
Usnesení:
Valná hromada schvaluje znění Organizačního řádu tak, jak byl předložen, viz. příloha
(13,0,0)

5)

schválení rozpočtu pro rok 2009

Předseda MAS seznámil přítomné s navrženým rozpočtem a vyzval přítomné k dotazům /
diskusi k jednotlivým položkám rozpočtu.
Usnesení:
Valná hromada schvaluje rozpočet MAS ORLICKO pro rok 2009, viz. příloha (13,0,0)

2

6)

volba rady a výběrové komise MAS, volba externích hodnotitelů a výběrové komise, volba
předsedy a místopředsedy rady MAS

V souladu s Organizačním řádem a Statutem MAS proběhla volba členů Rady s následným
losováním délky funkčního období pro rotaci členů s následujícím výsledkem.
Člen rady
Ing. Oldřich Žďárský
Ing. Dana Hubálková
Jan Vych
Vladimír Šeda
Ing. Josef Paďour

Výsledek hlasování
13, 0, 0
13, 0, 0
13, 0, 0
13, 0, 0
13, 0, 0

Délka funkčního období
4
2
2
4
bez rotace

Usnesení:
Valná hromada jmenuje za členy Rady Ing. Oldřicha Žďárského, Ing. Danu Hubálkovou, Jana
Vycha, Vladimíra Šedu a Ing. Josefa Paďoura. (13,0,0)
Následně proběhla volba předsedy a místopředsedy přítomnými – nově zvolenými členy rady.
Usnesení:
Rada MAS volí do funkce předsedy MAS Ing. Oldřicha Žďárského (4,0,1) a do funkce
místopředsedy Ing. Josefa Paďoura. (4,0,1)
Na základě žádosti paní Švestkové o ukončení působení jako členky výběrové komise vyzval
předseda MAS členy k jejímu odvolání. (13,0,0)
Usnesení:
Valná hromada odvolává z funkce členky výběrovou komise paní Janu Švestkovou z Klubu
čilých babiček. (13,0,0)
Následně předseda přenesl nominaci na volné místo člena výběrové komise. Na uvolněné
místo byl nominován Ing. Jindřich Kalous, zástupce TJ Sokol Klášterec nad Orlicí. Žádný
z přítomných nenominoval další členy na tuto funkci.
Usnesení:
Valná hromada volí do funkce člena výběrové komise pana Ing. Jindřicha Kalouse, zástupce
TJ Sokol Klášterec nad Orlicí. (13,0,0)
Vzhledem k tomu, že výběrová komise získala první zkušenosti z hodnocení v roce 2007,
navrhl předseda ponechat VK (mimo výše uvedené změny) v původním složení. Proti návrhu
nebyly námitky.
Usnesení:
Valná hromada volí do funkce členů výběrové komise na druhé funkční období pana Jaromíra
Šedu (Helvikovice 1, 564 01 Žamberk), Mgr. Miroslav Baier (České Petrovice 58, 564 01
Žamberk), Pavel Kalianko (Červená Voda 183, 561 61 Králíky) a Jindřich Kalous st.
(Klášterec nad Orlicí 134, 561 82 Klášterec nad Orlicí)
Předseda MAS následně informoval o potřebě jmenování dalších (externích) hodnotitelů pro
provádění hodnocení předložených projektů jak v rámci administrace MAS ORLICKO, tak
v rámci spolupráce s MAS POHODA venkova.
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Usnesení:
Valná hromada volí do funkce externích hodnotitelů následující fyzické osoby:
Jméno
Ing. Petr Mareš
Zdenka Kroulíková
Mgr. Radka Křenová
Ing. Pavel Fadrný
Lenka Ševčíková
Ing. Jana Hlaváčová
Michal Stůj

7)

Bydliště
Červená Voda 310, 561 61
Červená Voda
Pionýrů 1340, 564 01
Žamberk
Na Skalách 920, 564 01
Žamberk
Dlouhoňovice 109, 564 01
Žamberk
Lhotka 48, Žamberk
Žamberk
Klášterec nad Orlicí134, 561
82 Klášterec nad Orlicí

Hlasování
13,0,0
13,0,0
13,0,0
13,0,0
13,0,0
13,0,0
13,0,0

otevření úvěru u České spořitelny a.s.

Předseda MAS informoval o potřebě otevření revolvingového úvěru pro předfinancování
činnosti MAS ORLICKO. Pro zajištění tohoto úvěru bylo požádáno město Letohrad o
poskytnutí ručitelského závazku. Tuto žádost město Letohrad schválilo do roku 2011.
Usnesení:
Valná hromada schvaluje otevření úvěru u České spořitelny a.s., zajištěného ručitelským
závazkem města Letohrad, se splatností 1 rok až do výše 2 000 000 Kč s možností obnovy až
do roku 2011. (13,0,0)

8) schválení příspěvků pro podpořené žadatele
Předseda informoval o vhodnosti schválení příspěvků pro podpořené žadatele pro financování
rozvoje činnosti MAS ORLICKO. Příspěvky žadatelů budou odváděny do rozvojového fondu
a jejich čerpání bude schvalovat valná hromada. Následovala diskuse o vhodné výši
příspěvků.
Usnesení:
Valná hromada schvaluje následující výši příspěvků do rozvojového fondu pro podpořené
žadatele: obce – 2%, podnikatelé – 1%, neziskové organizace 0,5%. (13,0,0)
Přestávka
9) prezentace zkušeností MAS POHODA venkova
Zástupci MAS POHODA venkova, Ing. Tomáš Vidlák, manažer MAS a Luboš Řehák,
předseda, prezentovali své dosavadní zkušenosti s realizací programu Leader. Následovala
diskuse mezi členy MAS ORLICKO a zástupci MAS POHODA venkova.
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Po prezentaci zkušeností předseda ukončil oficiální část jednání a vyzval přítomné k další
výměně zkušeností v rámci neformálního programu.
Výměna zkušeností mezi členy MAS ORLICKO a zástupci MAS POHODA venkova
pokračovala v rámci volného programu.

…………………………………
Ing. Oldřich Žďárský

………………………………….
Emílie Dolečková

Zapsala: Ing. Ivana Danielová
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Fotodokumentace:
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