
 

 

 

 

Zápis ze zasedání Valné hromady  Sdružení SPLAV, z.s., 
konaného dne 29.3.2016 od 14:00 v Pěčíně 

 
Přítomní: viz prezenční listina  
 

1. Přivítání, zapisovatel, ověřovatelé, usnášeníschopnost 
        Byla určena zapisovatelka – Zaňková Pavla, Sdružení SPLAV, z.s. a ověřovatelé – Josef Kunc, Farma 

Brocná s.r.o. a Miroslav Petr, starosta obce Pěčín. 
 
2. Informace o stávající činnosti MAS: 
        V současné době MAS realizuje tyto projekty : 

 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) MAS 

 Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Rychnov n/K 

 SOIL 
       Práce v rámci projektů  probíhají podle plánu, zdržuje se však administrace projektů SCLLD a MAP a 

s tím spojené financování. Na realizaci projektů se podílí 5 stávajících a dvě nové zaměstnankyně MAS 
v celkovém úvazku 4,4. Další 2 zaměstnankyně, klientky ÚP v RK  pracují na zahradě MAS 
v Doudlebách n/O. 

 
3. Představení zájemců o členství v MAS, přijetí nových členů 

Manažerka MAS  představila přítomným zájemce o členství v MAS. Jedná se o hotel Zdobnice s.r.o. Uchazeč 
představili svou činnost, předseda MAS požádal valnou hromadu o schválení nových členů. 
Usnesení: Členové valné hromady MAS souhlasí s přijetím hotelu Zdobnice za člena MAS. Pro: 22 

 
4. Zpráva Kontrolního výboru o hospodaření MAS v roce 2015 

Přítomným byla předčtena zpráva o hospodaření (viz příloha zápisu PV z 39.3.2016).  
 

5. SCLLD 2016-22 MAS Sdružení SPLAV, programové rámce, fiche, alokace, harmonogram výzev – 
prezentace 

       Manažerka MAP přednesla prezentaci k SCLLD a zejména programovým rámcům (viz příloha). Byly 
také představeny jednotlivé fiche a podmínky pro žadatele. 

 
6.  Výzvy SCLLD MAS Sdružení SPLAV v roce 2016 – prezentace 
        Dále manažerka přednesla podrobný přehled výzev SCLLD připravovaných pro rok 2016 a jejich 

harmonogram SCLLD. Vzhledem k prodlužující se administraci SCLLD budou první výzvy vyhlášeny 
pravděpodobně až v listopadu 2016. V průběhu června 2016 budou uspořádána školení pro žadatele.   

 
6.     Diskuze 
     Ke všem bodům byla vedena diskuze. 
 
 
    Zaznamenala: Zaňková Pavla, asistentka Sdružení SPLAV, z.s. 
    Ověřili: 

 


