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1 Úvod 

Místní akční skupina POHODA venkova je dobrovolným nezávislým občanským sdružením 

sdružujícím své členy na základě společného zájmu, které vzniklo dne 22.7. 2005 

registrací na Ministerstvu vnitra ČR pod č.j. VS/1-1/61407/05-R. 

 

 

1.1 Předmět činnosti 

MAS POHODA venkova je pracovní a iniciativní skupinou ustavenou k vytvoření pilotní 

integrované strategie na obnovu a rozvoj kulturního a přírodního dědictví regionu – 

především oblast Orlických hor, Dobrušska, Opočenska a Novoměstska, a k uskutečnění 

zapojení této strategie do života regionu. MAS POHODA sdružuje představitele obcí, 

občanských sdružení, hospodářských subjektů, příspěvkových organizací, odborných 

institucí a dalších, na základě jednotné strategie, usilujících o tyto společné cíle: 

 

a) Pečovat o kulturní a hospodářský rozvoj regionu 

b) Vytvářet podmínky pro nejširší spolupráci při rozvoji regionu 

c) Propagovat obnovu venkova a získat jí vážnost ve společnosti 

d) Účastnit se evropské spolupráce při obnově venkova 

 

 

1.2  Formy činnosti 

 Pracovní setkávání k časové a věcné koordinaci postupu právnických a fyzických 

osob k přípravě a realizaci společné strategie a obnově venkova i k vyhodnocování 

užitých metod přípravy, projekce, realizace a financování akcí a projektu. 

 Pořádání odborných přednášek, tématických zájezdů a seminářů k přípravě a 

propagaci strategie regionu a obnovy venkova. 

 Vydávání odborných a propagačních publikací a informačních materiálu k 

seznámení se záměry strategie a s postupy její realizace. 

 Spolupráce se samosprávou a státní správou, příprava a realizace projektů k 

obnově a rozvoji venkova. 

 Spolupráce a podpora společenských organizací, občanských a podnikatelských 

iniciativ 

 Směřujících k rozvoji a obnově venkova.  

 Spolupráce se subjekty realizujícími projekty strategie a se sdělovacími 

prostředky. 

 

 

 



1.3  Územní působnost 

Místní akční skupina k 31.12. 2007 působí na území katastru 30 obcí z oblastí 

Novoměstska, Dobrušska, Opočenska a Orlických hor. Region je součástí 

Královéhradeckého kraje a NUTS II Severovýchod, rozkládá se na území okresů Náchod a 

Rychnov nad Kněžnou ve třech správních obvodech obcí s rozšířenou působností 

(Dobruška, Nové Město nad Metují, Náchod). 

 

Do území působnosti MAS spadají: Bačetín, Bohdašín, Borová, Bystré, Česká Čermná, 

České Meziříčí, Dobré, Dobruška, Dobřany, Chlístov, Janov, Jestřebí, Kounov, Libchyně, 

Mezilesí, Nové Město nad Metují, Nový Hrádek, Ohnišov, Olešnice v Orlických horách, 

Opočno, Podbřezí, Pohoří, Přibyslav, Sedloňov, Semechnice, Sendraž, Slavoňov, Sněžné, 

Trnov, Val. 

 

Původně bylo součástí MAS POHODA venkova 23 obcí. V roce 2007 se odpojilo Deštné 

v Orlických horách a připojilo 8 nových obcí, které jsou zapojeny také v Dobrovolném 

svazku obcí Region Novoměstsko. 

 

 

 

2 Orgány sdružení 

MAS POHODA venkova má tyto orgány sdružení: Valná hromada, Předseda a 

místopředseda, Programový výbor, Výběrová komise, Revizní komise, Projektový 

manažer. 

 



2.1  Valná hromada 

Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení a je tvořena všemi členy MAS POHODA 

venkova. Valnou hromadu svolává Programový výbor podle potřeby, minimálně však 1x 

ročně. Programový výbor svolá Va1nou hromadu pokaždé, kdy o to požádá nejméně 

30% členů MAS POHODA venkova. 

 

Valná hromada zejména: 

 schvaluje stanovy MASPOHODA, jejich změny a doplňky, 

 schvaluje úkoly MAS POHODA pro příslušné období, 

 schvaluje roční zprávu, rozpočet a roční uzávěrku hospodaření MAS POHODA, 

 volí a odvolává členy Programového výboru, Výběrové komise i Revizní komise, 

 schvaluje jednací řád Valné hromady, 

 rozhoduje o přijetí za člena sdružení MASPOHODA i o zrušení členství, 

 schvaluje výběr partnerů MASPOHODA, 

 schvaluje strategii rozvoje regionu, 

 schvaluje záměry MAS POHODA a výběr projektů. 

 

Valná hromada je usnášeníschopná v případě přítomnosti nadpoloviční většiny členů. 

2.2  Předseda 

Předseda je statutárním zástupcem MAS POHODA a jedná jejím jménem navenek, za 

svoji činnost je odpovědný Programovému výboru, jehož práci předseda řídí. Předseda 

muže delegovat pravomoc ke konkrétním jednáním kteréhokoli člena Programového 

výboru, ve své nepřítomnosti je zastupován místopředsedou ve smyslu § 20 odst. 2 

občanského zákoníku. 

 

Předsedou sdružení byl Luboš Řehák (BESEDA Val), místopředsedkyní Mgr. Eva Skalická 

(OS Sdružení pro Olešnici). 

 

2.3  Programový výbor 

Programový výbor má 5 členů a je tvořen předsedou, místopředsedou a dalšími členy a 

je volen na dobu 3 let. Schází se dle potřeby, nejméně však jednou za dva měsíce. Za 

svoji činnost odpovídá Valné hromadě. Do působnosti Programového výboru patří jednat 

a rozhodovat ve všech věcech MAS POHODA, které nepatří do působnosti Valné hromady, 

tj. zejména:  

 volba i odvolání předsedy a místopředsedy MAS POHODA, 

 koordinace činnosti MAS POHODA venkova, 

 svolávání Valné hromady, 

 jmenování Projektového manažera, 

 zajištění odborného vedení účetnictví sdružení MAS POHODA a jmenování účetní, 

 přiznávání podpory projektům strategie, 



 vytváření dalších pracovních orgánů MAS POHODA a při odpovídajícím složení 

struktury MAS POHODA, 

 schvalování výběrových kriterií a výběru projektu provedených Výběrovou komisí, 

 zpracovávání záměrů MASPOHODA a strategie rozvoje regionu,  

 vedení evidence projektů a záznamů o postupech jejich realizace, 

 vedení evidence záznamů o kontrolách a evidence čerpání dotace a financování z 

vlastních 

 zdrojů, 

 zajištění vypracování čtvrtletního hlášení o průběhu realizace projektu, 

 zajištění vypracování monitorovacích tabulek. 

 

Programový výbor pracoval ve složení: Luboš Řehák – předseda (BESEDA Val), Mgr. Eva 

Skalická – místopředsedkyně (OS Sdružení pro Olešnici), Antonín Novotný (SDH 

Podbřezí), Ing. Otakar Krásný (LABRIS s.r.o.) a Ing. Jiří Petr (zemědělský podnikatel). 

 

2.4  Výběrová komise 

Výběrová komise má 5 členů, provádí výběr projektů podle výběrových kriterií, sestavuje 

seznam projektů podle bodové hodnoty a vyznačuje projekty navržené ke schválení v 

rámci limitu a projekty náhradní. 

 

Výběrová komise pracovala ve složení: Eva Smažíková – předsedkyně (Obec Česká 

Čermná), Jan Rozínek (SK Dobré), Libuše Brandejsová (Obec Trnov), Josef Hejzlar (SDH 

Bačetín), Renata Holečková (zemědělská farma).  

 

2.5  Revizní komise 

Revizní komise má 3 členy, je kontrolním orgánem sdružení a za svou činnost odpovídá 

Valné hromadě. Komise vykonává dohled nad hospodařením sdružení a upozorňuje 

Programový výbor na zjištěné nedostatky, podává návrhy na jejich odstranění. Kontrolu 

provádí nejméně 1x ročně. Pro zasedání Valné hromady připravuje komise zprávu o 

výsledcích revizí a kontrolní činnosti. 

 

Revizní komise pracovala ve složení: Zdeněk Bendzo – předseda (Obec Semechnice), Jiří 

Holásek (SKI klub Dobruška), Václav Kárník (Ekofarma Strakovec s.r.o.). 

 

2.6  Projektový manažer 

Projektový manažer zpracovává jednotlivé projekty a řídí jejich realizaci. 

 

Projektovým manažerem byl jmenován Bc. Tomáš Vidlák, účetnictví zajišťovala Renata 

Holečková. 

 



3 Přehled činnosti v roce 2007 

MAS POHODA venkova se v roce 2007 věnovala těmto oblastem: příprava SPL, 

certifikace domácích výrobků, prezentace MAS a další aktivity. 

 

3.1  Příprava SPL ,,Krok za krokem s POHODOU venkovem“ 

Rok 2007 se nesl ve znamení přípravy strategického plánu Leader s názvem ,,Krok za 

krokem s POHODOU venkovem“. Tento strategický dokument, který představuje plán 

rozvoje území MAS POHODA pro období 2007 – 2013 byl připravován ve spolupráci 

s firmou TIMA Liberec pod vedením PhDr. Oldřicha Čepelky. 

 

Při sestavování SPL MAS s přispěním experta využila tyto metody: 

 dotazníkové šetření v obcích regionu ke zjištění některých skutečností o obcích 

 sběr projektových listů se záměry obcí, podnikatelů a neziskových organizací 

 dotazník pro veřejnost a členy MAS k prioritám financování rozvoje regionu v 

příštím 

 období  

 informování veřejnosti prostřednictvím www stránek MAS s výzvou k účasti 

 zpracování statistických údajů a dalších faktů o regionu s využitím databází 

Českého 

 statistického úřadu, Krajského úřadu, www stránek různých institucí 

 SWOT analýzu s vyhodnocením nejdůležitějších charakteristik regionu a největších 

 příležitostí a hrozeb pro nejbližší období 

 projednávání v pracovních skupinách a výborech MAS  

 

Výsledný strategický dokument byl schválen Valnou hromadou MAS 19. prosince 2007 a 

následně zaregistrován na CP SZIF v Praze v rámci opatření IV.1.1 Místní akční skupina 

Programu rozvoje venkova. 

 

4 Přehled o hospodaření 

viz. účetní sestavy 

 

Schváleno Valnou hromadou MAS POHODA venkova  dne 26.6. 2008 . 

 

 

 

 

 

 



Zpráva o činnosti MAS POHODA venkova  

za období 1.1.-25.9. 2007 : 
 

 

 

1) Valná hromada MAS Pv 3x 

 (20.3. Semechnice, 16.7. Olešnice v Orl.h. – neusnášení., 25.9. Podbřezí) 

 Pracovní porady PV(+VK) 7x 

 (30.1., 15.3., 30.4., 4.6., 25.6., 11.9., 18.9.) 

 

 Ostatní jednání : 2x Rada obce Deštné v Orl.h. (28.3., 2.7.), 1x Přibyslav  (11.7.), zástupci Rady 

 Města Nové Město nad Metují … 

 

2) MAS KH kraje 2x 

 (3.5. Kuks, 2.7. Krnovice) – téma : spolupráce, společná žádost o podporu na KH kraji !!! 

 

3) NS MAS ČR – založeno dne 11.4. v Praze (MAS Pv – 46) 

 Mze ČR – Konference pro MAS 14.-16.6. 

 Plán : 13.-14.11. Boskovice 

 

4) Ostatní MAS – spolupráce, partnerství : 

 25.5. Společné setkání MAS OHaP – výpověď Smlouvy o partnerství s MAS Splav 

 26.6. Návrh na vytvoření MAS Orlické hory – nepodpořeno 

   

 7.8.   Dohoda o spolupráci 

 

5) Kurz „Profesionálové místních akčních skupin“ – Řehák, Smažíková 

 Plán :  

 

 

6) Projekt : aktualizace IÚS, Strategický plán Leader  

 

7) Projekt : Značení dom. výrobků v Orlických horách a Podorlicku – podpořeno 

 MAS Pv v letošním roce uspořádala 3 pracovní semináře na regionální úrovni (23.1., 28.2., 

 17.4.), 2 zasedání Certifikační komise (17.5., 31.5.) a následně proběhlo slavnostní předávání 

 prvních certifikátů dne 9.6. při Orlických ozvěnách. 

 Dne 20.6. jsme se (Řehák) v Praze zúčastnili Školení a semináře pro zástupce regionů, které 

 pracují na systémech značení domácích výrobků. 

 Plán : úterý 23.10. třetí zasedání CK – hodnotící, sběr žádostí do 20.10. 

 


