Krajské sdružení Národní sítě Místních akčních skupin České republiky Zlínského kraje kraje

Zápsis z VH Krajského sdružení NS MAS ČR Zlínského kraje

Termín:

3.2.2015

Místo:

Slovácký dvůr Ostrožská Nová Ves

PROGRAM:
1.
2.
3.
4.
5.
5.1
5.2
5.3
5.4
6.
6.1
6.2
6.3
7.
7.1
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Úvod, přivítání
Volba členů mandátní, volební a návrhové komise, jmenování zapisovatele
Schválení programu zasedání
Zpráva o činnosti KS MAS ZK v roce 2014
Volba členů orgánů KS NS MAS Zlínského kraje (předseda, místopředseda, člen výboru, kontrolní
komise)
Stanovení počtu členů Výboru KS MAS ZK
Určení způsobu volby členů výboru KS MAS ZK
Volba předsedy, místopředsedy a členů výboru KS MAS ZK
Volba členů kontrolní komise KS MAS ZK
Volba zástupců KS MAS ZK do výboru a kontrolní komise NS MAS ČR (člen výboru, náhradník člena
výboru, člen Kontrolní komise)
Volba člena a náhradníka Výboru NS MAS ČR
Volba člena Kontrolní komise NS MAS ČR
Nominace člena Výboru KS MAS ZK na předsedu či místopředsedu NS MAS ČR
Volba zástupců KS MAS ZK do pracovních skupin NS MAS ČR
Volba členů do PS LEADER, PS Mezinárodní spolupráce, PS Public relations, PS Program a vize, PS
Vzdělávání
Informace o stavu členské základny
Schválení vstupu KS MAS ZK do Spolku pro obnovu venkova Zlínského kraje
Informace o podpoře MAS ze strany Zlínského kraje v roce 2015
Valná hromada NS MAS ČR 2015
Různé, diskuze
Závěr
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Add. 1: Úvod, přivítání
Jednání zahájil předseda krajského sdružení Aleš Lahoda a přivítal hosty: Ing. Lenku Gregorovou, Zlínský
kraj a Ing. Jiří Krist, místopředseda NS MAS ČR.
Úvodem byly přítomným sděleny organizační pokyny.
Lahoda připomněl, že hlasovací právo mají pouze MAS, které jsou členy NS MAS ČR. Ze Zlínského kraje je
členy NS MAS ČR celkem 17 MAS z 18 se sídlem ve Zlínském kraji.

Add. 2: Volba členů mandátní, volební a návrhové komise, jmenování zapisovatele
Návrhy na členy návrhové komise: Ondřej Neuman, Petr Žůrek
Hlasování:

Pro:

13

Proti: 0

Zdržel se: 2

Usneseni 1: VH KS MAS ZK volí návrhovou komisi ve složení: Ondřej Neuman, Petr Žůrek

Návrhy na členy mandátové a volební komise: Karel Hlavica, Lenka Častulíková
Hlasování:

Pro:

13

Proti: 0

Zdržel se: 2

Usneseni 2: VH KS MAS ZK volí mandátovou a volební komise ve složení: Karel Hlavica, Lenka
Častulíková

Lahoda požádal mandátovou komisi o kontrolu usnášeníschopnosti valné hromady.
MAS
Luhačovské Zálesí, o.p.s.
MAS Východní Slovácko
Místní akční skupina Dolní Poolšaví, o.s.
Místní akční skupina Horňácko a Ostrožsko
Místní akční skupina Hornolidečska o.s.
Místní akční skupina Kelečsko - Lešensko - Starojicko, o.s.
Místní akční skupina Mikroregionu Buchlov
Místní akční skupina Ploština
Místní akční skupina Podhostýnska, o. s.
Místní akční skupina Rožnovsko
Místní akční skupina Valašsko - Horní Vsacko, o.s.
MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s.
"Místní akční skupina Bojkovska"
Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s.
Občanské sdružení MAS Střední Vsetínsko
MAS Jižní Haná o.p.s.*
Místní akční skupina Staroměstsko
MAS Severní Chřiby a Pomoraví

* zástupci MAS Jižní Haná dorazili na jednání v 9:55 hod.

NS MAS
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
NE

Přítomen
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Statutár
X

Zmocněnec
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Dle prezenční listiny bylo zjištěno, že při zahájení jednání je přítomno 15 MAS ze 17 místních akčních
skupin s právem hlasovacím. Mandátová komise konstatovala, že Valná hromada je usnášeníschopná.
Přítomni byli také zástupci MAS Partnerství Moštěnka; MAS má však sídlo v Olomouckém kraji, proto na
KS MAS ZK nemá právo hlasovací.

Návrh na jmenování zapisovatele: Stanislav Petřík
Hlasování:

Pro:

15

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usneseni 3: VH KS MAS ZK jmenuje zapisovatelem VH KS MAS ZK pana Stanislava Petříka.

Návrh na ověřovatele zápisu: Roman Kašpar, Jiří Krist
Hlasování:

Pro:

14

Proti: 0

Zdržel se: 1

Usneseni 4: VH KS MAS ZK volí ověřovatele zápisu: Roman Kašpar, Jiří Krist

Add. 3: Schválení programu zasedání
Předsedající seznámil přítomné s programem jednání, který byl zaslán přítomným spolu s pozvánkou na
Valnou hromadu. Pozvánka byla rozeslána dne 23.1.2015.
Žádné návrhy na doplnění programu nebyly předloženy
Hlasování:

Pro:

15

Proti:

0

Zdržel se: 0

Usneseni 5: VH KS MAS ZK schvaluje program jednání valné hromady.

Add. 4: Zpráva o činnosti KS MAS ZK v roce 2014
V 9:55 dorazili zástupci MAS Jižní Haná, počet přítomných členů s právem hlasovacím se zvýšil na 16
Zprávu o činnosti přednesl předseda krajského sdružení A. Lahoda:
Na území Zlínského kraje působí celkem 19 MAS, z toho 18 má sídlo ve Zlínském kraji. 17 MAS je členem
NS MAS ČR. Krajské sdružení nemá samostatnou právní subjektivitu.
V roce 2014 byla vyjednána podpora MAS ze strany Zlínského kraje ve formě návratné finanční
výpomoci pro MAS podpořených v rámci IV.1.1 – celkem 13 MAS (vč. MAS Moštěnky) ve výši 500 tis. Kč
(MAS, které mají působnost i v jiných krajích, byla částka poměrně krácena dle počtu obyvatel), a dále
pro MAS, které podpořeny v IV.1.1 nebyly, byla schválena kombinace dotace ve výši 350.000,- Kč.
Celková podpora ze strany ZK činila 8,1 mil. Kč. Původní splatnost a způsobilost nákladů byla do konce
roku 2014. V druhé polovině roku z důvodu nevyjasněného financování MAS v období 2014+ zažádáno o
prodloužení smluv do konce roku 2015. Dodatky byly uzavřeny se všemi MAS s výjimkou MAS Moštěnka,
která dodatek nepodepsala a finanční prostředky vrátila.
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Další činnost krajského sdružení:
13.3.2014 – Valná hromada NS MAS ČR v Týnci nad Sázavou
17. 4. 2014 – Motivační seminář k soutěži Vesnice roku – Prlov – přizvány i MAS ZK
7. 5. 2014 – školení „Veřejná podpora se zaměřením na konkrétní příklady z praxe“, seminář pořádal
Zlínský kraj pro MAS ZK
22. – 23. 5. 2014 – Školení společné metodiky tvorby SCLLD včetně její implementace – Luhačovice –
spoluorganizátoři akce MAS ZK
23. 6. 2014 – školení „ Zadávání veřejných zakázek a zakázek po 1.1.2014 se zaměřením na konkrétní
příklady z praxe“, seminář pořádal Zlínský kraj pro MAS ZK
28. 8. - 2. 9. 2014 – Prezentace MAS Hornolidečska, MAS Valašska – Horního Vsacka, MAS Buchlov, MAS
Rožnovska, MAS Vizovicka a MAS Horňácka a Ostrožska na Zemi Živitelce v Českých Budějovicích
17.10.2014 – Národní konference venkov 2014, Lázně Slatinice
30.10.2014 – Setkání KS MAS ZK – Zlín – účast zástupců MAS ZK
20. 11. 2014 – Seminář na Modré - Archeoskanzen „Propagace regionálních produktů a úspěšných
projektů PRV 2007 -2013 ZK “ – přizvány MAS ZK
27. 11. 2014– Setkání MAS ZK a MAS OL informační seminář „ Hodnocení spolupráce aktérů rozvoje
venkova při implementaci PRV ČR“ v Pozlovicích
4. 12. 2014 – Seminář Energetické agentury ZK „ Skládkování jako nejhorší způsob ukládání odpadu “ –
přizvány MAS ZK
Předseda KS MAS ZK se pravidelně účastnil jednání Výboru NS MAS ČR, v případě jeho nepřítomnosti ho
zastoupil místopředseda KS MAS ZK.
Hlasování o přednesené zprávě o činnosti KS MAS ZK v roce 2014
Hlasování:

Pro: 15

Proti: 0

Zdržel se: 1

Usneseni 6: VH KS MAS ZK bere na vědomí zprávu předsedy o činnosti krajského sdružení MAS ZK v
roce 2014.

Add. 5: Volba členů orgánu KS NS MAS Zlínského kraje (předseda, místopředseda, člen výboru,
kontrolní komise)
Lahoda informoval přítomné, že volba proběhne dle schváleného volebního a jednacího řádu, který byl
schválen na ustavující Valné hromadě dne 23.8.2011. Dle jednacího řádu volbu řídí volební a mandátová
komise.
Bod jednání 5.1 Stanovení počtu členů Výboru KS MAS ZK
Podle platného statutu má krajské sdružení tříčlenný výbor, který tvoří předseda, místopředseda a člen
výboru.
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Lahoda navrhl, aby počet členů výboru byl tříčlenný. Protinávrh nebyl vznesen.
Hlasování o počtu členů výboru KS MAS ZK:
Hlasování:

Pro:

15

Proti: 0

Zdržel se: 1

Usneseni 7: VH KS MAS ZK schvaluje počet členů výboru KS MAS ZK: 3.

Bod jednání 5.2 Určení způsobu voly členů výboru KS MAS ZK
Před samotnou volbou musí Valná hromada rozhodnout o způsobu volby. Lahoda navrhnul, aby volba
byla veřejná. Protinávrhy nebyly vzneseny.
Hlasování:

Pro:

16

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usneseni 8: VH KS MAS ZK schvaluje veřejný způsob volby.

Bod jednání 5.3 Volba předsedy, místopředsedy a členů výboru KS MAS ZK
Lahoda informoval, že dle nového občanského zákona je volen vždy člen krajského sdružení, v tomto
případě je to vždy právnická osoba, resp. místní akční skupina, kterou ve voleném orgánu zastupuje buď
statutární zástupce nebo osoba zmocněná zvolenou místní akční skupinou.
Volba předsedy KS MAS ZK:
Lahoda informoval, že do jednání Valné hromady byly zaslány 3 nominace na post předsedy KS MAS ZK.
Všechny tři nominace byly stejné: MAS Hornolidečska, kterou zastupuje Aleš Lahoda.
Petr Žůrek vznesl dotaz na program nově navrženého předsedy.
Prioritou pro nové období bude pomoc při přípravě strategií MAS, další vyjednávání o podpoře MAS ze
strany Zlínského kraje. Další činností bude pořádání školení pro manažery a zástupce MAS, a to dle
potřeb a požadavků MAS. V nejbližší době nepředpokládá, že by krajské sdružení přijalo samostatnou
právní subjektivitu. V případě společných projektů je možné řešení prostřednictvím zastřešující MAS,
která by byla nositelem daného projektu. Samozřejmostí je předávání informací z jednání Výboru NS
MAS, předkládání návrhů od MAS na Výboru, předávání informací z RSK a NSK.
Následně vystoupil Roman Kašpar, který uvedl, že činnost KS MAS ČR je determinovaná činností NS MAS
ČR.
Petr Žůrek vznesl dotaz na činnost nového předsedy v RSK Zlínského kraje a zda by nebylo lepší zavést
větší institucionalizaci KS.
Aleš Lahoda uvedl, že je to jedna z cest, kterou je možné zvolit a bude řešena, pokud bude všeobecná
shoda na jejím zřízení. Stručně uvedl stávající roli KS MAS v RSK a dosavadní činnost této instituce.
Předseda KS MAS reprezentuje a hájí zájmy venkova v rámci této instituce. Z jednání RSK budou
podávány návrhy do národní stálé konference, je žádoucí, aby názory krajských zastupitelů
reprezentovaly zájmy MAS Zlínského kraje.
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Jiří Krist krátce představil činnost RSK v Moravskoslezském kraji.
Jana Bujáková upozornila na pomoc MAS v Jihomoravském kraji a vznesla dotaz, na zajištění podobné
podpory ve Zlínském kraji.
Lahoda informoval o možnostech, které kraj MAS ve ZK nabídl a prezentoval také budoucí možnosti
spolupráce s krajem a možnosti další podpory MAS v rámci kraje.
Jana Bujáková navrhla možnost krátkodobé půjčky pro MAS na zajištění činnosti do konce roku 2015, na
vytvoření strategie CLLD.
Zástupce MAS Moštěnka uvedla, že v rámci Olomouckého kraje získaly MAS podporu od OL kraje ve výši
125 000 Kč (70%). Dále se předpokládá, že v druhé polovině roku 2015 již bude možné čerpat režijní
výdaje v rámci 2014+.
Krist upozornil, že v současné době se řeší dvě možnosti čerpání režijních výdajů, a to buď od registrace
strategie MAS, příp. i dříve. Režijní náklady budou v každém případě propláceny zpětně, a to až po
podpisu Dohody o poskytnutí dotace (předpoklad čerpání ½ roku 2016)
Předsedající diskuzi ukončil a vyzval přítomné k dalším návrhům předsedu KS MAS ZK. Žádné jiné návrhy
nebyly vzneseny.
Hlasování o volbě předsedy KS MAS ZK:
Hlasování:

Pro:

14

Proti: 0

Zdržel se: 2

Usneseni 9: VH KS MAS ZK volí MAS Hornolidečska, kterou zastupuje Aleš Lahoda, předsedou
Krajského sdružení MAS ZK.

Volba místopředsedy KS MAS ZK:
Lahoda informoval, že do jednání Valné hromady byly zaslány 4 nominace na post místopředsedy KS
MAS ZK:
1. MAS Buchlov, kterou bude zastupovat Marta Polášková (1 nominace)
2. MAS Východní Slovácko, kterou bude zastupovat Milan Bauka (2 nominace)
3. Luhačovské Zálesí, kterou bude zastupovat Roman Kašpar (1 nominace)
Milan Bauka: MAS Východní Slovácko se vzdává nominace.
Marta Polášková: MAS mikroregionu Buchlov se vzdává nominace.
Roman Kašpar: Luhačovské Zálesí o.p.s. nominaci přijímá v případě, že nebude jiný zájemce.
Lahoda vyzval přítomné k nominaci dalších kandidátů na místopředsedu KS MAS ZK. Žádné jiné návrhy
nebyly vzneseny.
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Hlasování o volbě místopředsedy KS MAS ZK:
Hlasování:

Pro:

14

Proti: 0

Zdržel se: 2

Usneseni 10: VH KS MAS ZK volí Luhačovské Zálesí o.p.s., které zastupuje Roman Kašpar,
místopředsedou Krajského sdružení MAS ZK.

Volba člena Výboru KS MAS ZK:
Lahoda informoval, že do jednání Valné hromady byly zaslány 3 nominace na člena výboru KS MAS ZK:
1. MAS Staroměstsko, kterou bude zastupovat Hana Malovaná (1 nominace)
2. MAS Horňácko a Ostrožsko, kterou bude zastupovat Jana Bujáková (1 nominace)
3. Luhačovské Zálesí o.p.s., kterou bude zastupovat Roman Kašpar (1 nominace)
Vzhledem k tomu, že Luhačovské Zálesí o.p.s. bylo zvoleno místopředsedu KS MAS ZK, nominace se
vzdává.
Lahoda vyzval přítomné k nominaci dalších kandidátů na člena Výboru KS MAS ZK
Jana Bujáková se vzdává nominace a navrhuje na člena výboru MAS mikroregionu Buchlov, zastoupenou
Martou Poláškovou.
Marta Polášková: MAS mikroregionu Buchlov s návrhem souhlasí.
Jiné nominace nebyly vzneseny.
Na členy jsou navrženy MAS Staroměstsko, zastoupená Hanou Malovanou a MAS mikroregionu Buchlov,
zastoupená Martou Poláškovou.
Lahoda uvedl, že hlasování bude probíhat od posledního návrhu (resp. protinávrhu), v případě nezvolení
se bude hlasovat o prvním návrhu. Následně dal hlasovat, aby členem Výboru KS MAS ZK byla zvolena
MAS mikroregionu Buchlov, kterou bude zastupovat Marta Polášková.
Hlasování:

Pro:

14

Proti: 0

Zdržel se: 2

Usneseni 11: VH KS MAS ZK volí MAS mikroregionu Buchlov, kterou bude zastupovat Marta
Polášková, jako člena Výboru Krajského sdružení MAS ZK.

Bod jednání 5.3 Volba členů kontrolní komise KS MAS ZK
Lahoda informoval, že do jednání Valné hromady byly zaslány 3 nominace na členy kontrolní komise KS
MAS ZK:
1. MAS Podhostýnsko, kterou bude zastupovat Eva Kubíčková (1 nominace)
2. MAS Staroměstsko, kterou bude zastupovat Ludmila Vránová (2 nominace)
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Diskuse:
Aleš Lahoda upozornil, že není nutné zřídit kontrolní komisi, pokud nemá KS MAS ZK vlastní právní
subjektivitu. V případě, že se KS MAS ZK rozhodne o zřízení samostatné právní subjektivity, volba
kontrolní komise proběhne schvalování stanov a institucionalizaci KS MAS ZK.
O reference byly požádány hostující zástupci MAS z Olomouckého a Moravskoslezského kraje. V rámci
diskuze převládal názor, že není nutné kontrolní komisi zřizovat, pokud KS MAS nemá vlastní právní
subjektivitu.
Petr Žůrek vznesl, dotaz, zda zástupci KS MAS Moravskoslezského kraje počítají se zapojením do aktivit
Evropského domu, pan Krist za svoji osobu uvedl, že nemá zájem se těchto aktivit účastnit, za kraj ovšem
tuto možnost nevylučuje.
Jana Bujáková vznesla dotaz, zda z hlediska kraje je žádoucí, aby KS MAS ZK měla zřízeno IČ. Zástupkyně
kraje uvedla, že v tuto chvíli není možné relevantně odpovědět.
Lahoda navrhuje, aby kontrolní komise nebyla zřízena. Protinávrh nebyl vznesen.
Hlasování:

Pro:

15

Proti: 0

Zdržel se: 1

Usneseni 12: VH KS MAS ZK schvaluje, že kontrolní komisi KS MAS ZK zřizovat nebude.

Add. 6: Volba zástupců KS MAS ZK do výboru a kontrolní komise NS MAS ČR (člen výboru, náhradník
člena výboru, člen Kontrolní komise)
Volba člena Výboru NS MAS ČR:
Lahoda informoval, že do jednání Valné hromady byly zaslány následující nominace:


MAS Hornolidečska, zastoupené Alešem Lahodou (3 nominace)

Hlasování:

Pro:

15

Proti: 0

Zdržel se: 1

Usneseni 13: VH KS MAS ZK volí člena Výboru NS MAS MAS Hornolidečska, kterou bude zastupovat
Aleš Lahoda.

Volba náhradníka člena Výboru NS MAS ČR:
Lahoda informoval, že do jednání Valné hromady byly zaslány následující nominace:
1. MAS mikroregionu Buchlov, zastoupená Martou Poláškovou (1 nominace)
2. MAS Východní Slovácko, zastoupená Milanem Baukou (2 nominace)
Lahoda navrhl, aby náhradníkem člena Výboru NS MAS ČR byl zvolen místopředseda KS MAS ZK –
Luhačovské Zálesí o.p.s. zastoupení Romanem Kašparem. Jiné návrhy nebyly předloženy.
Lahoda dal hlasovat nejdříve o protinávrhu – tedy, aby náhradníkem člena Výboru NS MAS ČR bylo
zvoleno Luhačovské Zálesí o.p.s. zastoupené Romanem Kašparem.
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Hlasování:

Pro:

15

Proti: 0

Zdržel se: 1

Usneseni 14: VH KS MAS ZK volí náhradníka člena Výboru NS MAS Luhačovské Zálesí o.p.s., kterou
bude zastupovat Roman Kašpar.

Nominace kontrolní komise NS MAS ČR:
Lahoda informoval, že do jednání Valné hromady byly zaslány následující nominace:
1. MAS Podhostýnsko – Eva Kubíčková (1 nominace)
2. MAS Staroměstsko – Ludmila Vránová (2 nominace)
Jiné návrhy nebyly předloženy.
Hlasování o nominaci MAS Podhostýnska zastoupená Evou Kubíčkovou do Kontrolní komise NS MAS ČR
Hlasování:

Pro:

15

Proti: 0

Zdržel se: 1

Usneseni 15: VH KS MAS ZK nominuje MAS Podhostýnska, kterou bude zastupovat Eva Kubíčkova, do
Kontrolní komise NS MAS.

Hlasování o nominaci MAS Staroměstsko zastoupená Ludmilou Vránovou jako náhradníka do Kontrolní
komise NS MAS ČR
Hlasování:

Pro:

15

Proti: 0

Zdržel se: 1

Usneseni 16: VH KS MAS ZK nominuje MAS Staroměstsko, kterou bude zastupovat Ludmila Vránová,
jako náhradníka do Kontrolní komise NS MAS.

Diskuze k nominace zástupce KS MAS ZK do funkce předsedy nebo místopředsedy NS MAS:
Lahoda uvedl, že především vzhledem k časovým možnostem nepřijme případnou nominaci na předsedu
nebo místopředsedu NS MAS.
Dotaz na dosavadní nominaci na post předsedy a místopředsedy z jiných krajů.
Lahoda odpověděl že dosud známé nominace jsou na post předsedy NS MAS: Václav Pošmurný,
Středočeský kraj, Romana Zemanová, Liberecký kraj, na post místopředsedy: František Kopecký,
Olomoucký kraj.
Jiří Krist uvedl, že v Moravskoslezské kraji proběhne valná hromada krajského sdružení 5.2.2015. Pokud
bude zvolen předsedou KS MAS Moravskoslezského kraje, bude usilovat o post místopředsedy NS MAS.

Add. 7: Volba zástupců KS MAS ZK do pracovních skupin NS MAS ČR
Aleš Lahoda informoval, že Výbor NS MAS ČR má celkem 5 pracovních skupin: PS LEADER, PS
Mezinárodní spolupráce, PS Public relations, PS Program a vize, PS Vzdělávání.
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Diskuse:
Hynek: PS LEADER se scházela při úpravě pravidel PRV. Vzhledem ke konci období byla jednání méně
častá.
Lahoda: lze očekávat, že činnost PS LEADER bude intenzivnější v návaznosti na přípravu pravidel OP
v novém období.
Petr Žůrek: PS Vzdělávání se sešla 3x, jedním z výstupů bylo sepsání memoranda s významnými
vzdělávacími institucemi v kraji. Za ZK bylo toto memorandum sepsáno s UTB Zlín.
Jiří Krist informoval o činnosti PS, hlavním úkolem byly podněty a pomoc při zpracování strategií. Její
činnost bude zachována pravděpodobně do podzimu 2015. NS MAS se podařilo získat podporu
z Norských fondů (spolupráce Hostětín, MAS Opavsko a VŠ Báňská) na možnou konzultaci a revizi
připravovaných strategií. PS se schází cca 2x až 3x ročně a řeší především „nepopulární“ témata, která
však mají význam pro činnost MAS
Lahoda uvedl, že pracovní skupiny zřizuje Výbor NS MAS. Lze očekávat, že nově zvolený výbor provede
revizi pracovních skupin.
Usneseni 17: VH KS MAS ZK nominuje za Zlínský kraj členy jednotlivých pracovních skupin NS MAS:
PS LEADER: MAS Kelečsko-Lešensko-Starojicko – Zdeněk Hynek, MAS Východní Slovácko - Pavel Rada
PS Program a Vize: Luhačovské Zálesí o.p.s - Roman Kašpar
PS Vzdělávání: MAS Vizovicko a Slušovicko o.p.s. - Petr Žůrek
PS Mezinárodní spolupráce: MAS Horňácko a Osrožsko - Jana Bujáková, MAS Rožnovsko: Ondřej
Neuman
PS Public Relation: Luhačovské Zálesí o.p.s. – Lenka Blažková, MAS Valašsko-Horní Vsacko – Petra
Zádilská
Hlasování:

Pro: 15

Proti:

0

Zdržel se: 1

Add. 8: Informace o stavu členské základny
Lahoda informoval o MAS ve Zlínském kraji. Ve ZK působí celkem 19 MAS, z toho 18 MAS má sídlo ve
Zlínském kraji. V roce 2014 bylo členem NS MAS ČR 17 MAS z 18. Členem NS MAS ČR není pouze MAS
Severní Chřiby a Pomoraví. V roce 2014 žádná změna nenastala.
Bílá místa – obce které ještě nejsou členy žádné MAS:




obec Střížovice (u Kroměříže) – zástupci obce byli opakovaně osloveni, obec zatím nemá zájem o
vstupu do některé MAS
obec Lípa (u Zlína) a Lipová – obce nemají zatím zájem vstoupit do některé MS
obec Lukov – obec nemá zatím zájem vstoupit do některé MS

Lahoda vyzval MAS, které sousedí s uvedenými obcemi, aby tyto obce ještě jednou kontaktovaly.
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Add. 9: Schválení vstupu KS MAS ZK do Spolku pro obnovu venkova Zlínského kraje
Lahoda navrhl vstup krajského sdružení MAS ZK do Spolku pro obnovu venkova Zlínského kraje.
V současné době je Předseda KS MAS ZK zván na jednání Předsednictva SPOV ZK jako host. Do budoucna
by bylo prospěšné jako pro KS MAS ZK, tak také pro SPOV ZK, aby krajská síť byla plnohodnotným
členem.
Hlasování:

Pro:

16

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usneseni 18: VH KS MAS ZK schvaluje vstup KS MAS ZK do Spolku pro obnovu venkova Zlínského
kraje.

Add. 10: Informace o podpoře MAS ze strany Zlínského kraje na rok 2015
Předseda krajského sdružení informoval o stávající podpoře MAS ze strany Zlínského kraje. V roce 2014
byla na žádost krajského sdružení prodloužena smlouva o návratné finanční výpomoci pro MAS s novou
splatností do konce roku 2015. Dodatek podepsaly všechny MAS kromě MAS Moštěnka. V dodatku se
MAS zavázaly k:






pomoci obcím při zpracování a administraci žádostí do POV Zlínského kraje na rok 2015
Termín předložení žádostí je do 13.2.2015. Lahoda vyzval MAS, aby ještě jednou nabídly pomoc
obcím, které chtějí podat žádost (pokud tak již neučinily)
metodické pomoci obcím při zpracování strategických plánů
26.1.2015 Proběhlo jednání s Ing. Koldovou a Ing. Pšejovou ohledně struktury strategického
plánu. Paní Pšejová informovala, že MMR spustilo aplikaci na podporu zpracování strategických
plánů obcí (doposud byla k dispozici pouze omezená pracovní verze). Další jedná k tomuto
tématu by mělo proběhnout v průběhu února, kde by měla být upřesněna struktura
strategického plánu pro obce.
spolupráci s Energetickou agenturou Zlínského kraje
Termín jednání na upřesnění spolupráce s EAZK zatím není stanoven. Předpoklad je, že by mělo
proběhnout během února.

Diskuse:
Marta Polášková informovala o tom, že je spuštěn server OBCEPRO, kde je možné nalézt aplikaci na
tvorbu strategických plánů obce.
Jiří Krist upozornil, že v rámci fin. prostředků MAS mají být řešeny nejen otázky týkající se administrace
CLLD, ale také animace území, jak v oblasti pomoci obcím tak občanům či dalším subjektům v území.
(energetika, odpady, apod.). Ideální variantou je účast na vzdělávacích a jiných akcích a předávání
informací v regionu, popř. metodická pomoc.
Marta Polášková zmínila možnost uspořádat společné setkání s předáváním zkušeností nad možnostmi
animace území, zatím především v oblasti OP životní prostředí.
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Add. 11: Valná hromada NS MAS ČR 2015
Předseda informoval o termínu a místě konání Valné hromady NS MAS ČR. Termín: 11.3.2015 od 11:00
hod. (předpokládané ukončení ve 16:00 hod.). Místo: Zábřeh na Moravě, kulturní dům.
Pozvánka bude zaslána cca. 14 dní předem, veškeré materiály budou k dispozici na stránkách NS MAS
ČR.
Bude se jednat o volební vanou hromadu. Stávající předseda F. Winter již kandidovat na předsedu NS
MAS nebude. Podle nových stanov NS MAS ČR Valná hromada volí předsedu a místopředsedy z členů
výboru. Nominace může být předem nebo přímo na valné hromadě.
Na VH bude moci hlasovat pouze statutární zástupce MAS nebo osoba, která bude mít od MAS plnou
moc. Na VH bude nutné mít: usnesení o volbě předsedy (stačí kopie), v případě plné moci je nutné mít
plnou moc ověřenou, jinak účastníkovi nebude umožněno hlasovat.

Add. 12: Různé, diskuze
Lahoda informoval o rozšíření oblastí podpory z PRV v rámci LEADER. Návrh: podpora nezemědělského
drobného podnikání, podpora NNO, drobné památky, občanská vybavenost, veřejná prostranství. Na
podporu bylo podepsáno memorandum mezi NS MAS ČR, SMS a SPOV.
Jiří Krist informoval o průběhu vyjednávání o rozšíření oblastí podpory. Na začátku bylo řečeno, že pokud
se nepodaří, rozšířená podpora zajistit v rámci jiných OP bude nutné je začlenit do PRV, k této
eventualitě nakonec došlo a dle posledních informaci bude v nejbližší době toto rozšíření schváleno.
Aleš Lahoda dále informoval o průběhu schvalování OP, všechny aktivity v této oblasti byly zastaveny,
kvůli projednávání služebního zákona. OP tak budou schváleny pravděpodobně v červnu.
Zelená úsporám: SVŽP uznalo cca. 800 tis. Kč, je podepsána dohoda o proplacení prostředků, které již
byly začátkem ledna zaslány na účet NS MAS. Dle rozhodnutí výboru budou vypořádány pohledávky
MAS, které byly do projektu zelená úsporám zapojeny, a to stejným koeficientem (cca. 50-60%) vč.
nákladů NS MAS. Pokud již některá MAS má pohledávky odepsány, budou ji vrácena na základě darovací
smlouvy. Pokud by některá MAS chtěla, může část prostředků NS MAS vrátit jako dar.
Seminář koncem dubna v Pozlovicích pro MAS Zlínského a Olomouckého kraje. Bude se jednat o
dvoudenní seminář, částečně financovaný z CSV. Program se připravuje (zodpovědný Karel Hošek). Zatím
dvě témata: Programové rámce (je však obava, že nebudou informace), příklady dobré praxe s přípravou
projektů – např. cyklostezky, DSP apod. Počítat se spoluúčastí. Program bude včas rozeslán. Lahoda
vyzval k návrhům na doplnění programu semináře.
Petr Žůrek navrhl začlenit možnosti spolupráce s IPRÚ
Petr Galatík navrhl začlenit téma Životního prostředí
Petra Zádilská navrhla školení k novému informačnímu systému MS2014+ pro MAS. Aleš Lahoda
upozornil, že MAS budou mít k tomuto systému vlastní cyklus školení, je však možné i toto téma zařadit.
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Národní stálá konference – proběhlo první ustavující jednání 23.1.2015 v Praze. Počet členů je cca. 70.
NSK bude rozdělena na komory, které budou projednávat své oblasti (SCLLD, ITI a IPRÚ a individuální
výzvy).
Regionální akční plán – zpracovatel Zlínský kraj. V prosinci byla pracovní verze zaslána na MMR, reakce
se čeká někdy v únoru. Následně proběhne jednání s paní Pšejovou ohledně doplnění.
Lahoda upozornil na tiskovou zprávu SZOF důležité povinnosti MAS v roce 2015 (zveřejněno 28.1.2015)
Školení pro MAS pořádané Zlínským kraje – Lahoda prověří, zda ZK bude v roce 2015 pořádat školení a
zda bude možnost účasti zástupců MAS na těchto školeních (předběžná témata: veřejné zakázky, veřejná
podpora)
Lahoda dále informoval o možnosti pořádání akci podporovaných z CSV (semináře, školení, vzdělávací
akce). Je možné zaslat návrhy do konce dubna.
Návrhy:
Petr Žůrek: možnosti předávání zkušeností v rámci EU
Jiří Krist: možnosti spolupráce MAS v oblasti inovačního partnerství
Lahoda dále informoval o Semináři CLLD v OP 2014-2020 v Praze (omezeno jeden zástupce za MAS).
Seminář proběhne 3. března.
Petr Žůrek vznesl dotaz na kandidáty na předsedu NS MAS. Aleš Lahoda v této věci informoval, že
předseda se bude vybírat ze členů výboru NS MAS. V současné době je nominována paní Romana
Zemanová (Liberecký kraj) a Václav Pošmurný (Středočeský kraj) na pozici předsedy. Na pozice
místopředsedy je zatím navržen František Kopecký (Olomoucký kraj). Volit bude plénum na volební valné
hromadě. Jiří Krist informoval v této věci, že má zájem kandidovat na pozici místopředsedy.
Jana Bujáková uvedla dotaz, zda se se změnou ve vedení předsednictva dojde i ke změně na sekretariátu
NS MAS. Odpověď na tuto otázku zatím není známa.
Světla Studentská vznesla dotaz ke standardizaci MAS, zda je pravda, že bylo již několik žádostí o
standardizaci zamítnuto. Aleš Lahoda informoval, že zatím bylo podáno cca 30 žádostí o standardizaci,
některé žádosti byly vráceny k dopracování, zamítnuty zatím nebyly žádné.
Petr Galatík chtěl poděkovat všem kolegům za spolupráci a uvedl, že ukončí svoji předsednickou funkci
v MAS.
Jiří Krist informoval o konání LEADERFESTU, který proběhne bez dotace MZe. Proběhne v Náchodě 18. a
19. června 2015. Přítomní členové byli vyzváni k zaslání možných oblastí, které mohou být v rámci akce
řešeny (např. kulaté stoly k projektům spolupráce, apod.)

Add. 13: Závěr
Lahoda poděkoval všem za účast a ukončil jednání VH KS MAS ZK.
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Zapsal: Stanislav Petřík ...............................

V Ostrožské Nové Vsi dne 3.2.2015

Ověřili:
Roman Kašpar

...............................

Jiří Krist

...............................

