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ZÁPIS

Z 22. Valné hromady MAS POHODAvenkova
konanédne 28.3.2013od 18.00 h v Pohostinství U JEDNICKY,v obci Pohorí.

Jednání zahájeno v 18:06 hodin predsedou MAS.
Prítomní - viz. prezencní listiny,pocet prítomnýchclenu MASpri zahájení jednání: 17,
Valná hromada MASje usnášení schopná. Program jednání beze zmeny - viz. pozvánka.

Zapisovatelé: Ing. Tomáš Vidlák, Luboš Rehák
Overovatelé zápisu: Zdenek Krafka, Renata Holecková

PrGbeh iednání:

1) Zaháiení. Predseda MASprivítal prítomné na 22. Valné hromade MAS POHODA
venkova a v 18:06 h jednání zahájil. Na úvod privítal všechny prítomné cleny i zástupce
obcí. Porízením zápisu byli povereni manažer MAS Tomáš Vidlák a predseda Luboš
Rehák. Dále byl prednesen návrh na overovatele zápisu: Zdenek Krafka, Renata
Holecková. Hlasován(:PRO- 17, PROTI- O,Zdrželse - O.SCHVÁLENO.

2) ZDráVYDredsedG iednotlivÝch komisí. V rámci druhého bodu jednání podal
ústní informaci o cinnosti hodnotitelu, clenu Výberové komise a Monitorovací komise
prímo manažer MAS,Ing. Tomáš Vidlák ve strucnosti popsal cinnost jednotlivých orgánu
MASza uplynulé období. Zprávu Revizní komise precetl a okomentoval její predseda
Zdenek Krafka, zprávu rovnež dodal v písemné podobe, kde upozornil predevším na
financování MHF,na nutnost zrízení inventarizacní a likvidacní komise atd. - viz. príloha.

Usneseníc.13/VH-22/00l
VH MASPOHODAvenkova bere na vedomí Zprávy o cinnosti jednotlivých komisí.

Hlasování: PRO - 17, PROTI- O, Zdržel se - O. SCHVÁLENO.

Na Valnou hromadu se dostavil p. Pavlícek v 18.21 h a Ing. Petr v 18.23 h,
došlo tedy ke zmene poctu hlasujících: 19.

3) VÝsledek hosDodarení MAS POHODAvenkova za rok 2012. Predseda Luboš
Rehák spolecne s úcetní Renatou Holeckovou predložili záverecné úcetní sestavy, které
podrobne popsali. Predseda se zameril predevším na cerpání jednotlivých dotací, tedy na
výsledovku po strediscích; dále také seznámil prítomné s prehledem prijatých a vydaných
daru. Záverem vysvetlil prítomným výsledek hospodarení a predložil další podklady:. ESOP / Dopis pro vedení úcetní jednotky MAS-Pvze dne 20.2.2013;

. ESOP / Zpráva nezávislého auditora o overení úcetní záverky MAS-Pv ze dne
20.2.2013.

Predložené dokumenty byly již projednány v Programovém výboru.



Usneseníc.13/VH-22/002
VH MAS POHODAvenkova bere na vedomí informace a podklady ke schválení
výsledku hospodarení MASza minulý rok.

Hlasování: PRO- 19, PROTI- O,Zdržel se - O. SCHVÁLENO.

Následne se omluvil a z pracovních dflvodfl odešel p. KOlácný,
zmena poctu hlasujících: 18.

Usneseníc.13/VH-22/003
VH MAS POHODAvenkova schvaluje úcetní záverku za rok 2012 a hospodárský
výsledek k 31.12.2012 ve výši - 65.290,80 Kc. Tato ztráta bude prevedena
do neuhrazené ztráty z minulých let.

Hlasování: PRO - 18, PROTI- O, Zdržel se - O. SCHVÁLENO.

V 19.17 h se dostavil p. Novotný, zmena poctu hlasujícíCh: 19.

~ 4) VÝrocnízDráva MASPOHODAvenkova za rok 2012. V dalším bode jednání
manažer T. Vidlák spolecne s predsedou seznámili prítomné s návrhem textu výrocní
zprávy - bez pripomínek.

Usneseníc.13/VH-22/004
VH MAS POHODA venkova schvaluje Výrocní zprávu Místní akcní skupiny
POHODAvenkova za rok 2012.

Hlasování: PRO - 19, PROTI - O, Zdržel se - O. SCHVÁLENO.

5) Revize clenské základnv. Beze zmen.

6) Plán aktivit MAS POHODA venkova v roce 2013. Predseda predstavil plán

cinnosti v rámci jednotlivých aktivit MAS-Pvv závislosti na dotacích v roce 2013. Dále

informoval prítomné o pripravovaném vydání nového císla zpravodaje Venkovský
obcasník.

7) Financní rámec - rozDocet MAS-Pv na rok 2013. Predseda predstavil

prítomným Financnírámec - rozpocetMAS-Pvna rok 2013 - viz. príloha.

Usneseníc.13/VH-22/005
VH MAS POHODA venkova schvaluje Financní rámec - rozpocet MAS POHODA
venkova na rok 2013.

Hlasováni: PRO - 19, PROTI- O, Zdržel se - O. SCHVÁLENO.

8) MAS POHODA venkova v období 2014-2020. V tomto bode se opet predseda

spolecne s manažerem pokusili vysvetlit všem prítomným souhrn požadavk~, které musí

MAS splnit, aby byla v dalším plánovacím období úspešná:

. vize o úloze MAS v novém plánovacím období;

. nutnost rešit clenskou základnu (rozšírení), právní formu MAS apod.;

. spolupráce s jednotlivými obcemi v regionu, využití spolupráce s DSO Region

Orlické hory a DSO Region Novomestsko;
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. zajistit financování MAS-Pvv letech 2014-2015;

. dostatecné personální zajištení kanceláre MAS-Pv;

. projednat možnost financní podpory od obcí atd.

9) ROzné. V tomto bode se jednání prakticky vrátilo k revizi clenské základny a
personálnímu zajištení aktivit. Paní starostka Brandejsová požádala o možnost svého
uvolnení z Výberové komise z d~vodu plánované hospitalizace. Behem debaty bylo
rovnež zjišteno, že je treba rozšírit i rady hodnotitel~. Následne padly návrhy a došlo
k hlasování.

Usneseníc.13/VH-22/006

VH MAS POHODA venkova volí Ing. Lenku Ctvrteckovou clenkou Výberové
komise na místo paní Libuše Brandejsové.

---"" Hlasování: PRO - 18, PROTI- O, Zdržela se - 1 (Ctvrtecková). SCHVÁLENO.\.

Usneseníc.13/VH-22/007
VH MAS POHODA venkova volí pana Lukáše Bartoše hodnotitelem projektO.

Hlasování: PRO - 18, PROTI - O, Zdržel se - l(Bartoš). SCHVÁLENO.

10) Diskuse. Diskuse probehla pr~bežne k jednotlivým bod~m.

11) Záver.

Zapsali: Ing. Tomáš Vidlák, Luboš Rehák
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Zdenek Krafka
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Mlstm akcm skupina
POHODAvenkova
Val26, Oobruška, PSC 518 01
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V Pohorí, dne 28.3. 2013

Luboš RehšÍf<,predseda
MAS POIt6DA venkova
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