
 

 

 

 

Zápis ze zasedání Valné hromady  
MAS Sdružení SPLAV, které se uskutečnilo ve čtvrtek  dne  21.6. 2018 

od 16.30 ve sportovní areálu v Synkově-Slemeni 
 

 
1. Na počátku jednání konstatoval předseda MAS: 

Je přítomno 25 z 52 členů MAS, zasedání není usnášeníschopné. Zasedání je zrušeno a bude v souladu se 
stanovami svoláno náhradní jednání od 17.00. 

Usnesení: „Valná hromada Sdružení SPLAV souhlasí s ukončením zasedání a svoláním náhradního zasedání 
od 17.00 z důvodu neusnášeníschopnosti:  
          Pro: 25, proti. 0, zdržel se: 0  

 
2. Na počátku náhradního jednání konstatoval předseda MAS: 

Je přítomno 25 v 52 členů, náhradní zasedání je v souladu se stanovami MAS usnášeníschopné. Byl přečten 
program a členové vyzváni k připomínkám. Připomínky nebyly podány. 
 

3. Představení zájemců o členství v MAS, přijetí nových členů 
I.Mikušová představila přítomným zájemce o členství v MAS. Jedná se o Gymnázium F:M.Pelcla v Rychnově n/K., 
Obec Liberk a ZŠ a MŠ Doudleby n/Orlicí. Uchazeči představili svou činnost, předseda MAS požádal valnou 
hromadu o schválení nových členů. 
Usnesení: Členové valné hromady MAS souhlasí s přijetím Gymnázia F:M.Pelcla v Rychnově n/K., Obce 
Liberk a ZŠ a MŠ Doudleby n/Orlicí.za členy MAS.  
Pro: 25. 
 

4. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 
Manažerka MAS a jednotliví pracovníci podali přítomným aktuální informace z realizace Programových rámců 
SCLLD. 
PR IROP – Je připravováno 2.kolo výzev, bude otevřeno pravděpodobně 5 opatření (viz příloha). Interní předpisy, 
texty výzev a hodnotící kritéria budou zaslány ke schválení na ŘO do konce června. Vzhledem k administrativním 
lhůtám při schvalování těchto dokumentů lze předpokládat vyhlášení výzev v 2.polovině srpna 2018. V souvislosti 
s vyhlášením výzev bude uspořádáno školení pro žadatele.  Členové MAS byli vyzváni ke konzultaci záměrů a 
zprostředkování informací dalším zájemcům. 
PR OPZ – v 2.kole výzev bylo přijato 7 žádostí. Všechny prošly kontrolou věcné správnosti a přijatelnosti a 
následně věcným hodnocením. Z výzvy Zaměstnanost prošla věcným hodnocením jedna žádost a byla následně 
doporučena Programovým výborem MAS k podpoře s krácením rozpočtu. Z výzvy Prorodinná opatření prošly 
úspěšně věcným hodnocením 3 žádosti, z důvodu nedostatečné alokace budou podpořeny dvě – žádost 
s nejvyšším hodnocením bude pokryta plně, žádost na druhém místě částečně a žádost na třetím místě bude 
zařazena mezi náhradní projekty. Další kolo výzev je plánováno na srpen 2018. 
PR PRV – 2.výzva byla ukončena 27.4. Do 6 vyhlášených fichí bylo přijato 16 žádostí o dotaci, z toho do Fiche .9 
– 11 žádostí, Fiche 10 – 1 žádost,  fiche 11 – 0 žádostí, Fiche 12 – 3 žádosti, Fiche 13 – 1 žádost a Fiche 15 – 
žádná žádost.  Projekty prošly hodnocením administrativní kontroly, přijatelnosti a věcným, 1 žádost neprošla 
hodnocením přijatelnosti a byla vyřazena. Programový výbor schválil k podpoře v jednotlivých fichích žádosti 



 

 
v pořadí podle bodového zisku a alokace fiche takto: Fiche 10 – 1 projekt, Fiche 11 – 0 projektů, Fiche 12 – 3 
projekty, Fiche 13 – 1 projekt a Fiche 15 – 0 projektů. V případě Fiche 9 byl Programový výbor 
neusnášeníschopný z důvodu podjatosti několika členů a proto přenesl svou pravomoc výběru projektů k podpoře 
na nejvyšší orgán MAS tedy Valnou hromadu. 
Předseda MAS vyzval přítomné členy VH  k oznámení podjatosti ve vztahu k podaným žádostem. Na jeho výzvu 
se k možné podjatosti přihlásili přítomní členové Výběrové komise, členové Programového výboru a další dva 
členové Valné hromady, kteří všichni zasedání opustili. Předseda MAS jako člen PV předal řízení VH panu Jiřímu 
Šimerdovi. Čestné prohlášení o nepodjatosti podepsalo 11 členů Valné hromady. Pověřený člen VH následně 
přečetl návrh usnesení: 
Usnesení: Valná hromada MAS Sdružení SPLAV schvaluje v rámci Fiche 9 k finanční podpoře v plné výši 
projekty těchto žadatelů: Farma Tichý a spol. a.s., ZDOBNICE a.s., Hana Páchová, Miloslav Pop, Farma 
Třebešov s.r.o., ORLICKO a.s., Jan Šabata a D-agro s.r.o. Dále souhlasí s převedením zbylých finančních 
prostředků z této fiche ve výši 414 620 Kč do následující výzvy stejné fiche. 
Pro: 11, zdržel se: 0, proti 0. 
 
Zasedání Valné hromady dále pokračovalo v původním složení. 
 
Další výzva PRV bude otevřena nejdříve v listopadu 2018, pravděpodobně pouze pro Fichi 9. 
 
PR OPŽP – MAS připravuje k vyhlášení 4 opatření. Výzvy budou pravděpodobně vyhlášeny v srpnu, příjem 
žádostí bude otevřen nejméně do konce r.2018, pravděpodobně déle. MAS  připravuje vlastní klíčový projekt pro 
opatření Výsadby na nelesní půdě, v současné době konzultují projektoví manažeři MAS v jednotlivých obcích 
MAS možnost zařazení lokalit na jejich území do projektu. Přítomní byli vyzváni ke konzultaci svých záměrů a 
spolupráci na projektech. 
 

5. Informace k projektu Spolu-pracujeme, spolu se SPLAVem 
Manažerka projektu informovala přítomné o ukončení 1.etaapy projekt. Zúčastnilo se jí 15 uchazečů o 
zaměstnání, z nich 5 bude přijato jako zaměstnanci Sdružení SPLAV na 3 měsíční práci na zkoušku. 
Zaměstnáni budou na zahradě v Doudlebách a při dalších činnostech. Proběhlo několik úspěšných akcí 
– happening v prostorách Charity v Rychnově n/K., happening v prostorách kavárny Láry Fáry 
v Rychnově n/k., bylinkový den  v Komunitní zahradě a návštěva klientů Charity na komunitní zahradě.. 
Druhý běh projektu bude zahájen v září. V rámci síťování sociálních služeb proběhne 2. setkání 
poskytovatelů, kde bude řešen především katalog sociálních služeb Rychnovska.   Členové byli pozváni 
na exkurzi do Ostré n/L. konané v rámci projektu.   
 

6. Informace k projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání II. 
Manažerka projektu informovala o projektu místního akčního plánu rozvoje vzdělávání na Rychnovsku, 
který začal v březnu.  V květnu se sešel Řídicí výbor, v červnu zahájily samostatnou činnost pracovní 
skupiny - pro financování, rovné příležitosti, dítě v procesu vzdělávání, školu jako funkční, inspirující a 
dynamickou instituci, spolupráci a otevřenost subjektů ve vzdělávání. Skupiny jsou otevřené, noví 
členové jsou vítáni: zejména rodiče, družináři, zřizovatelé a také starostové obcí, které nezřizují školu, 
ale jejichž děti navštěvují školu v okolí. Na podzim se uskuteční první vlna vzdělávacích akcí vycházející 
z potřeb území.  
 

7. Informace k projektu Sense of Light. 
Manažerka projektu informovala o aktivitách projektu. V červnu proběhne týdenní workshop v Estonsku, 
v červenci a v srpnu další workshopy v Bulharsku a Maďarsku. Přítomným členům MAS byla nabídnuta možnost 
účast na těchto akcích. Projekt bude ke konci roku 2018 ukončen zpracováním fotografické příručky a založením 
podnikatelského inkubátoru. 
 

8. Informace k projektům spolupráce 
Manažerka mezinárodní spolupráce informovala o probíhajících a připravovaných projektech spolupráce. Projekt 
Local security byl podán a  konzultován na RO SZIF. Uskutečnilo se setkání koordinačního týmu projektu a na 
září je připravován první ze 3 plánovaných workshopů. Do našeho regionu přijede 20 odborníků z Finska a 
Estonska se zájmem o setkání s místními odborníky a návštěvy zařízení bezpečnosti. Členové MAS byli vyzváni 
k zapojení do tohoto projektu. 



 

 
Projekt Regionální výrobky je připravován ve spolupráci s 2 polskými a 2 českými MAS. Proběho setkání 
koordinačního týmu v Polsku, diskutovány aktivity jednotlivých MAS a harmonogram realizace.  

 

              Zapisovatelka:   Kateřina Holmová 

              Ověřovatelé zápisu:  Vítězslav Kapčuk, Marie Trejtnarová 


