
Zápis a usnesení
z 20. Valné hromady MASPOHODAvenkova,

konané dne 27.3.2012 od 19.00 h v obci Kounov,hospoda Zlatý potok.

1. Zahá1ení.

Vporadíjiž 20.ValnouhromaduMASPOHODAvenkovazahájilpredsedaLubošRehákv 19:08hodin,
na úvod privítal všechny prítomné cleny a konstatoval, že Valná hromada je usnášeníschopná.
Zapisovatelembyl urcen manažer MAST. Vidlák,overením zápisu byli povereni Antonín Novotnýa
Zdenek Krafka. Poté byli prítomni seznámeni s navrženým programem jednání, ke kterému nikdo
nemelvýhrady.

Hlasování: PRO- 22, PROTI - O,Zdržel se - O. SCHVÁLENO.

2. Z ráva Ocinnosti MAS-Pvv roce 2011 se zamerením na hodnocení "ednotli ' ch aktivit MAS.
Vrámcizprávyo cinnosti místní akcnískupinyv roce 2011 predseda informovalprítomné o veškerých
aktivitách, kterým se MASbehem roku venovala. Hlavnímiaktivitami byly tyto cinnosti: realizace
strategického plánu Leader, regionálníznacení "ORUCKÉHORY- originální produkt", mezinárodní
hudební festival F.L.Veka a príprava realizace projektu spolupráce Orlickéhory pro všechn'(. Krome
toho predseda informoval i o dalších aktivitách (Divadelní POHODA,Leaderfest, Zeme Zivitelka,
KonferenceVenkov2011atd.) a o bežnécinnostikanceláreMAS.

Usneseníc.12/VH-20/001
VH MAS Pv bere na vedomí zprávu o cinnosti MAS POHODA venkova v roce 2011.

Nehlasováno.

3. Z ráva nezávisléhoauditora k hos odarení MAS-Pv'Z ráva o ' sledku hos odarení MAS-Pv
za rok 2011: ZáverecnÝúcet MAS-Pvza rok 2011.

Naúvodtohoto bodupredsedaprecetlzprávunezávisléauditorkyIng. Buriánovék hospodareníMAS
POHODAvenkova.StoutozprávoubylseznámenProgramovývýbordne 23.3. 2012na svémjednání
a jedinou výtkou je, že sdružení je závislé na dotacích a nevytvárí vlastní kapitál, což je ale
u obcanských sdružení bežné. Dále Luboš Rehák seznámil prítomné s výsledkem hospodarení MAS
za rok 2011, který je - 54 tis. Kc. Ktomu predseda pridal vysvetlení, že se prakticky jedná o ztrátu
z mezinárodního hudebního festivalu, která by v príštích rocnících mela být postupne umazávána.
Nakonec tohoto bodu byliprítomníseznámeni se záverecným úctem MASPOHODAvenkova za rok
2011. Predevším predseda podrobne projednal Dopis pro vedení úcetní jednotky MAS-Pvze dne
21.3.2012 (ESOP,Ing. Burianová),dále Zprávunezávisléhoauditora o overení úcetní záverky MAS-Pv
ze dne 21.32012 (ESOP,Ing. Burianová)a konecné úcetní sestavy.
Kvycerpávajícímukomentárinebylo pripomínek.

Usneseníc.12/VH-20/002
VH MASPOHODAvenkova schvaluje úcetní záverku za rok 2011 a hospodárskývýsledek
k 31.12.2011 ve výši - 53.956,64Kc.Tato ztráta bude prevedena do neuhrazené ztráty
z minulých let. Hlasování: PRO -22, PROTI -O,Zdrželse -O. SCHVÁLENO.

4. VÝrocnízprávaMAS-Pvza rok2011.
Vdalším bode programu predseda spolecne s manažerem predstavili Výrocnízprávu MASza rok
2011, která obsahuje veškeré d~ležité a potrebné údaje a události týkajícíse lonského roku. Výrocní
zpráva byla podrobne predstavena všem clen~m,kterí následne její znení odsouhlasili.
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Usneseníc.12/VH-20/003
VH MASschvaluje Výrocní zprávu MASPOHODAvenkova za rok 2011.

Hlasování: PRO- 22, PROTI -O,Zdržel se -O. SCHVÁLENO.

5. Informaceo erijatÝchfinancníchdarech.
Vrámci tohoto bodu predseda informovalo prijatých darech, které jsou dobrovolne poskytovány
rOznýmisubjekty na cinnost místní akcní skupiny, která tak získává dOležité financní prostredky
na svojidalšícinnost. MASvítá jakoukolivpomoc, která pomOžezajistit bezproblémovýchod. Financní
prostredkyjsou prijímányna Transparentní konto, které má MAS-Pvvedeno u Raiffeisenbank,a.s.-
pobocka HK.

6. Projekt Orlické hory pro všechnv.
Projekt spolupráce místních akcních skupin NADORud,ORUCKO a POHODAvenkova s názvem
Orlickéhory pro všechny byl dalším bodem jednání. Predseda Rehák v nem nejprve informovalo
zahájení projektu a o jednotlivých cinnostech, které budou v rámci projektu realizovány. Dále byli
prítomniseznámeni s problematikouspolecnýchvýstupOprojektu vcetne studie mapující ubytovacía
stravovacízarízeníurcené pro hendikepovanéspoluobcany.Predseda vysvetlilporodní bolesti ohledne
startu projektu a prislíbilúspešné dokoncení projektu, jehož hlavní náplní pro naši MASje porízení
kompenzacníchpomOcekcca v hodnote 165 tis. Kcpro NONAsdružení zdravotne postižených, o.s. a

~ sportovníodpoledne v NovémMestenad Metují.

7. Reaionálníznacka OHoe: Asociaceregionálníchznacek. o.s.
Následujícíbod VH byl venován znacení domácích výrobkOa Asociaci regionálních znacek. Bylo
konstatováno, že certifikacemomentálne trochu stagnuje, což je dáno i velkou casovou nárocností. I
presto ale pravidelne zasedá Certifikacníkomise a výrobci mají možnost úcastnit se prostrednictvím
MASrOznýchakcí, kde mohou nabízet své produkty. Krometoho p. Rehák informovalo dnešní Valné
hromade ARZv Praze, na které bylydo systému prijaty další 3 regiony, což u nekterých denO AR2
vzbudilo urcité rozpaky, nebot nove zapojené regiony nerespektují geografické a turistické
usporádání. Predseda popsal aktivity MAS-Pvjako regionálníhokoordinátora znacky OHop, predložil
aktuální seznam držiteli}znacky a krátce popsal i cinnost ARZ,O.s. v roce 2011 - viz. prnoha +
Výrocní zpráva.

8. MHFF.L.Veka2012 - financování.eroaram.
Vroce 2012 bude MASporadatelem druhého rocníku Mezinárodníhohudebního festivalu F.L. Veka,
který oproti tomu lonskému letos zavítá krome Dobruškyi do Nového Mesta nad Metují a Opocna.
Program festivaluje doposud v jednání a usilovnena nem pracuje umelecký reditel Pavel Svoboda.
Rozpocet letošního rocníku, který již získal záštitu Ministerstvakultury, by se mel pohybovat kolem

,.. 700 tis. Kc, pricemž 400 tis. Kc se již podarilo získat z grantového dotacního titulu Ministerstva
kultury. Budou probíhat iednání s dalšími partnery ohledne financování festivalu (Královéhradecký
kraj, KBA-Grafitecs.r.o., SKODAAUTOa.s. atd.) a jako mediální partner bude osloven druhý kanál
Ceské televize.

9. DivadelníPOHODA2012.
Predseda dále informoval, že MAS-Pvbude propagována jako spoluporadatel divadelní prehlídky
v PrírodnímdivadleVal(kveten-cerven2012),vše budezajištenoprostrednictvímOSBESEDAVal.

10. Informace z Valnéhromadv NSMASCR.O.S.v Rumburku.
Ve ctvrtek 17.3. 2012 se predseda v RumburkuzúcastnilValnéhromady Národnísíte Místníchakcních
skupin v CR.Toto setkání bylohodnoceno velmikladne, organizace celé akce byla na vynikajícíúrovni
a program bylzáživný.NejdOležitejšímbodem byla informaceohledne Komunitnevedeného místního
rozvoje, což je materiál, který Národní sít hodlá prosazovat pro následující programovací období.. ... ., -'
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Tentomateriálbylnáslednepredstaveni clen~mMASPOHODAvenkova.S ohledemna to bylspušten
lobbing a vyjednávánío budoucímobdobí, na což národní sít požádala MASo príspevek. POHODA
venkova prispelacástkou 10 tis. Kca plne podporuje materiál vydaný NS MASCR, podle kterého by
MASmohlyžádat ve více operacních programech. Je potreba ale pokrýt metodou Leader co nejvetší
možné územíCRa proto je potreba oslovitobce Prepychya Mokrés ohledem na možnost zapojení
do cinnostiv rámciprogramu leader v novém období.

11. Revize clenské základny MAS-Pv.oriietí novÝchclen~.
Predseda predložil novou žádost o clenství p. Lukáše Bartoše, který se krátce predstavil.

Usneseníc.12/VH-20/004
VHMASPOHODAvenkova schvaluje prijetí pana Lukáše Bartoše, zástupce obce Slavonov
za svého clena. Hlasování: PRO- 22, PROTI -O, Zdržel se -O. SCHVÁLENO.

12. Schválení clenskÝch orísoevk~ na rok 2012.

Bylpredložen návrh clenských príspevku na rok 2012 ve shodné výši jako v minulých letech.

Usneseníc.12/VH-20/00S
VH MASPOHODAvenkova schvaluje clenský príspevek na rok 2012 ve výši 1.000,- Kc.

~ Hlasování:PRO- 23, PROTI- O,Zdrželse - O.SCHVÁLENO.

13. RozoocetMAS-Pvna rok 2012.
Vnásledujícím bode predseda seznámil prítomné s rozvrstvením rozpoctu MASPOHODAvenkova
na rok 2012. Bylokonstatováno, že rozpocetje clenen na ctyri cásti podle hlavníchoblastí. Rozpocet
na režiije okolo 150 tis. Kca je takrka jasne daný. Rozpocet na administraci SPLje rovnež znám,
pocítá se s cástkou cca 1 130 000,- Kca cca 250 tis. Kc by bylo presunuto k využití na prechodné
období 2014. Rozpocet na znacení domácích výrobk~ byl stejne jako rozpocet na MHFF.L. Veka
predstaven pouze strucne. Podrobnejší clenení bude rozesláno poté, až budou známy další potrebné
skutecnosti.

Usneseníc.12/VH-20/006
VH MASPOHODAvenkova schvaluje rozpocet na rok 2012 dle jednotlivých aktivit.

Hlasování: PRO- 23, PROTI - O, Zdržel se -O. SCHVÁLENO.

('

14. Smerniceoro hodnocenía vÝberoroiekt~: Smernicepro cinnost MonitorovacíhovÝboru.
Vdalším bode si vzal slovo manažer MAS,který clen~m predstavil dve smernice, které byly na
základe minulé Valné hromady vytvoreny. Smernici pro Hodnocení a výber projekt~ pripravila
Výberová komise, zatímco Monitorovacíkomise vytvoriladokument s názvem Monitorovacíkomise,
monitoring a naplnování cíl~, evaluace. Obe tyto smernice byly následne v predloženém znení
schváleny.

Usneseníc.12/VH-20/007
VH MASPOHODAvenkova schvaluje Interní smernici - Hodnocení a výber projektn.

Hlasování: PRO- 23, PROTI - O,Zdržel se -O. SCHVÁLENO.

Usneseníc.12/VH-20/008
VH MASPOHODAvenkova schvaluje Interní smernici -Monitorovací komise, monitoring
a naplnování cíln, evaluace. Hlasování:PRO- 23, PROTI -O,Zdržel se - O. SCHVÁLENO.

15.Jmenování novýchhodnotitel~oroiekt~.
Jelikož v predchozím bode bylo schváleno znení nových smernic, mohlo být následne provedeno
jmenovánídalšíchinterníchhodnotiteluz rad clen~MASPOHODAvenkova,kterí se budou podílet
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na zajištení hodnocenípro naši MASi pro partnerskou MASORUCKO.Zájem o tuto cinnost projevila
Ing. Lenka Ctvrteckováa Ing. Jaroslav Bašek, kterí byli následne Valnou hromadou jmenováni
internímihodnotiteli.

Usneseníc.12/VH-20/009
VH MAS POHODAvenkova schvaluje jmenování nových hodnotiteh1 projekttl :
Ing. Lenku Ctvrteckovou a Ing. Jaroslava Baška.

Hlasování: PRO- 23, PROTI - O, Zdržel se -O. SCHVÁLENO.

16. Informacek 8. výzve sberu žádostí.
Vdalšímbode manažer seznámilprítomnés navrženýmialokacemina jednotlivé fiche, které vycházejí
z dosavadníhoprfibehu realizace SPL,strednedobého hodnocení a plnení financního plánu. Knávrhu
nemelnikdovýhrady a tak pro rok 2012 bylyschválenyalokace na jednotlivé fiche v následujícívýši:
F1Konkurenceschopnost(1,2 mil.Kc),F2 Firmya produkty(2,3 mil.Kc),F3 Cestovníruch (400tis.
Kc),F4 Infrsatruktura (1 mil. Kc),FSObcanskávybavenost (1,5 mil. Kc),F7 Kulturnídedictví (300 tis.
Kc)a F8 Vzdelávání(100 tis. Kc). Manažerdále informoval,že výzva c. 8/2012 bude vyhlášena, co
nejdríve to bude možné (cekání se na schválenífichía výzvyz CP SZIFv Praze). Ocekává se príjem
žádostí v polovinekvetna 2012 a otevreny budou fichec. 1,2,3 a 8.

Usneseníc.12/VH-20/010
VH MASPOHODAvenkovaschvalujepodkladyk 8. a 9. výzvesberu žádostí o dotaci
v rámci plnení SPL Krokza krokem s POHODOUvenkovem.

Hlasování: PRO - 23, PROTI - O, Zdržel se - O. SCHVÁLENO.

17. Informace k wdávaným tiskovinám MAS-Pv.
Predseda vysvetlil, že je stále nutné vydávat zpravodaj, v našem prípade Venkovský obcasník, který
lze využívat práve pro zverejnování jednotlivých výzev, je treba alespon 1-2 císla rocne vydávat
v tištené podobe a 1-2 císla v podobe elektronické.
Dále predseda Rehák popsal spolupráci s DSO Region Orlické hory, který v rámci fondu mikroprojektfi
získal financní prostredky na vydání novin Doma v ORUCKÝCH HORÁCH, pripravované vydání novin,
na kterém pracuje predseda jako koordinátor znacení spolecne s panem Pavlem Bednárem,
predsedkyní ARZ PhDr. Katerinou Cadilovou, bude mít i polskou verzi. Tento projekt predseda oznacil
jako skvelý príklad spolupráce v regionu, protože MAS-Pv je dodavatelem prací pro DSO v rámci
projektu, predpokládaný termín vydání novin - cerven 2012 (?) !

r
18. Rfizné:

Vbode Rfizné predseda informoval o pondelním krajském zasedání SMO CR, na kterém jeho
predstavitelédost ostre zaútocili na místní akcní skupiny, což považovalza nefér a na jednání proti
tomuto názoruvystoupil a priblížil cinnost MASv CR.Sporemmezi obema stranami je zejména boj o
financní prostredky v novém programovacímobdobí. Dále byla zmínena spolupráce s DSO Region
Orlickéhory, prostrednictvímnehožby MASmela v letošnímroce opet vydat noviny Doma v Orlických
horách. Možnáby bylo vhodné vzájemnou spolupráciobou subjektfi stvrdit nejakou smlouvou. Co se
týce spolupráce s mesty, tak ta probíhá a bude probíhat zejména v rámci druhého rocníku
mezinárodníhohudebníhofestivalu.

19. Diskuse.

Po vycerpávajícím jednání probehla krátká diskuse o možnostech spolupráce v regionu - DSO Region
OH, DSO RN, mesta našeho území - zvážit možnosti projednání financní spoluúcasti na príprave nové
strategie pro období 2014-2020.
Dalším úkolem pro vedení MAS je i príprava rozšírení území MAS-Pv na území dosud neobsazených
sousedních obcí pro zapojení do SPL - Programu LEADER (Mokré, Prepychy, Králova Lhota,
Rohenice).
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20. Záver.

Predsedapodekovalprítomnýmza úcast a jednání ukoncilv 21.25 h, pro zájemce bylospušteno DVD
z konference"Venkovv Prcici"!

Zapsal: Ing. Tomáš Vidlák, Luboš Rehák

Zápisoveril:

Antonín Novotný

Zdenek Krafka

VKounove,dne 27.3.2012
["I. n. ~ ~ I .. _1
Val 26, Dúbru~t"1 P...,f'"513 (JI

Ic: 2700-,">77 CD

Luboš Rehák, "predseda MAS
POHODA venkova
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