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Z á p i s 

 

z jednání řádné valné hromady členů Sdružení SPLAV, z.s., které se uskutečnila dne 28.4.2015 v 

Potštejně   

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Přítomni: dle prezenční listiny 

 

         Jednání valné hromady zahájil přivítáním přítomných členů a hostů předseda spolku  p. Pavel 

Tichý. 

V době zahájení valné hromady bylo přítomno 21 členů nebo jejich zástupců z celkového počtu 43 

členů. Valná hromada je tedy usnášeníschopná. 

VH schvaluje: řídícího valné hromady předseda sdružení p. Pavel Tichý 

 

K průběhu jednání valné hromady byly navrženy pracovní orgány: 

zapisovatel                                           - Pavel Tichý  

ověřovatel zápisu                                 - Vítězslav Kapčuk 

volební, návrhová a 

mandátová komise, sčitatelé                - Novotný J., Kunc J.         

                                                            

K jmenovaným pracovním orgánům nebyly žádné připomínky. 

VH schvaluje: navržené pracovní orgány  

 

1/  Informace o obci Potštejn – Na úvod ve svém krátkém vystoupení starosta obce p. Dostál 

informoval o činnosti, zajímavostech a plánech obce Potštejn. Dále ještě p. Andrš přítomným popsal 

výstavbu a současný provoz soukromého pivovaru, který je v obci otevřen od r. 2014. 

   

2/ Standardizace  MAS a strategický plán -  ing. Holmová  

-  Standardizace MAS, byla doplněna žádost a nyní se čeká na hodnocení. 

- Strategický plán na období 2014 – 2020 se finalizuje, termín podání se posouvá až po 1.7.2015.  

-  Informace o průběhu realizace projektů – „Zlatá cesta“, „MAS jako nástroj spolupráce obcí“, 

„Uplatňování metody LEADER v KHK“. 

-  Informovala o bodovacích kritérií ………………. 

VH bere na vědomí: informace manažerky o probíhajícím schvalovacím procesu standardizace MAS 

a přípravě strategie MAS 

VH ukládá: předložit k projednání a schválení Strategii MAS Sdružení Splav  

Termín: do 30.9.2015                                                   Zodpovídá: Programový výbor 

 

3/ Plnění zásobníku projektů – p. Olšar 

-  Informoval o počtu přihlášených předpokládaných projektů žadatelů z Programu LEADER, jejich 

asi za 500 mil. Kč, je potřeba ho ještě průběžně doplnit, k tomu vyzval členy o jejich spolupráci a 

aktivitu.  

VH bere na vědomí: informace o sběru projektů pro nové rozpočtové období 
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4/ Prodej majetku Sdružení SPLAV - p. Janovec  

-  Informoval o prodeji části majetku spolku. Jednalo se o zahradní a komunální techniku, která zbyla 

po již realizovaných projektech. Většinu techniky se prodalo zájemcům z řad členů MAS na základě 

uskutečněné nabídky. Výtěžek z prodeje je cca 76 tis. Kč, kupující platili pouze v hotovosti.  

VH bere na vědomí: informaci o prodeji části zbytného majetku spolku. 

 

5/ Projekt Zahrady v Doudlebách n.O. – pí. Garrido Kr. 

- Na zahradě pracují 2 pracovnice, které jsou zaměstnány přes Úřad práce v RK, dohoda o poskytnutí 

dotace je na 7 měsíců, v náplni práci mají údržbu zahrady vč. pěstování bylinek.  

-  V rámci Farmářských dnů, které každý měsíc probíhají na zámku v Doudlebách n.O. se na zahradě 

konají workshopy s různou tématikou např. jarní aranžování. 

- Na zahradě také pomáhala skupina studentů z Letohradského soukromého gymnázia, kteří si 

vyzkoušeli práci na pozemcích, odplevelili a upravili záhony.        

VH bere na vědomí: informaci o projektu Zahrady v Doudebách n.O. 

 

6/ Představení zájemců o členství v MAS, přijetí nových členů 

K. Holmová představila přítomným zájemce o členství v MAS. Jedná se o firmu Eleonora Dujková, 

s.r.o., Richard Poláček a Obec Zdobnice. Uchazeči představili svou činnost, předseda MAS požádal 

valnou hromadu o schválení nového člena. 

VH souhlasí s přijetím firmy Eleonora Dujková, s.r.o., Richard Poláček a obec Zdobnice za členy 

MAS.  

 

Dále K. Holmová informovala přítomné o žádosti členů Greenstorming-zelená škola a 

Aquaclub Rychnov n/K. o vystoupení z MAS. Důvodem je nevyužívání nabídek MAS pro 

činnost těchto subjektů a časová zaneprázdněnost pověřených zástupců těchto členů. Potřebný 

poměr zájmových skupin mezi členy MAS zůstane zachován. 

VH souhlasí s odstoupením členů Greenstorming-zelená škola a Aquaclub Rychnov n/K 

z MAS k. 1.5.2017. 
 

 

7/Připravované akce MAS – p. Bukovský Vl. 

-   Nejbližší plánované akce:  17.5.  Zdravé zahradní vaření - zahrada Doudleby n.O.  

                                                  6.6.  výlet Válečná historie II. – Rokytnice v Oh. 

                                                14.6.  Zahradní …………  - zahrada Doudleby n.O.  

 

8/  Diskuse 

- pí. Malá L. – informace o konferenci „Evropský venkovský parlament“(ERP) v Chorvatsku. 

Myšlenkou ERP je prezentovat venkovská hnutí na evropské úrovni jako významného hybatele 

občanské společnosti pro místní rozvoj. ERP funguje jako společné fórum pro výměnu názorů a 

zkušeností mezi národními venkovskými hnutími.  

- pí. Horáková R. – informace o semináři OP …… podnikání a životní prostředí. OP není vhodný pro 

malé podnikatele. Větší podnikatelé dostanou dotaci, ale také ne moc velkou. 

- pí. Holmová K. – informace o průzkum hledání větších kancelářských prostorů, zpracovává se 

posouzení jednotlivých nabídek. Prostory se hledají především v RK, protože je to dostupné pro 

všechny členy MAS, PV vyhodnotí a vybere vhodné prostory.     

- pí. Garrido Kr.  – informace o plánované návštěvě delegace MAS z Estonska. Návštěva proběhne 

v červnu 2015 cca 10 osob, program se bude teprve připravovat. 

 

Na závěr valné hromady řídící schůze poděkoval všem přítomný za účast a valnou hromadu ukončil. 

 

ověřovatelé zápisu:  

Vítězslav Kapčuk 

zapisovatel : 

Kateřina Holmová 



       

                                                                                 Pavel Tichý 

               předseda Sdružení SPLAV,z.s. 

 

 

 

                                                                                        
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 


