
 

 

 

 

Záznam ze zasedání Valné hromady  
MAS Sdružení SPLAV, které se uskutečnilo ve čtvrtek  dne  13.9. 2018 

od 15.00 v hotelu Zdobnice ve Zdobnici  
 

                        
Úvod jednání, přítomnost, usnášeníschopnost, volba pracovních orgánů, schválení programu 

      Na počátku jednání konstatoval předseda MAS: 

„Je přítomno 19 z 54 členů MAS, zasedání není usnášeníschopné. Zasedání je zrušeno a bude v souladu se stanovami 

svoláno náhradní jednání od 16.00“. 

Usnesení: „Valná hromada Sdružení SPLAV souhlasí s ukončením zasedání a svoláním náhradního zasedání od 

16.00 z důvodu neusnášeníschopnosti:  

          Pro: 19, proti. 0, zdržel se: 0  

 

 Na počátku náhradního jednání konstatoval předseda MAS: 

„Je přítomno 19 v 54 členů, náhradní zasedání je v souladu se stanovami MAS usnášeníschopné. Byl přečten program 

a členové vyzváni k připomínkám. Připomínky nebyly podány“. 

 

1. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 

Manažerka MAS a jednotliví pracovníci podali přítomným aktuální informace z realizace Programových rámců 

SCLLD. 

OPZ – jsou vyhlášeny výzvy „Sociální podnikání-neinvestice“ a „Sociální služby a komunity-neinvestice“ s termínem 

ukončení příjmu do 31.10.18. Zájem žadatelů je malý, jsou konzultovány 2 záměry. Probíhá realizace projektů 

podpořených v minulých výzvách. 

IROP – jsou vyhlášeny výzvy „Sociální podnikání-investice“, „Bezpečná a ekologická doprava“, „Sociální služby a 

komunity-investice“, „Výchova a vzdělávání“, „Dokumenty územního rozvoje“ a „Sociální bydlení“. Zájem je velmi 

malý, některá opatření nebudou pravděpodobně vůbec využita. Termín ukončení příjmu je 19.10. Realizace projektů 

z předcházejících výzev probíhá bez problémů, u 2 z 10 podpořených projektů byla podána ŽOP. 

OPŽP – k vyhlášení jsou připravovány 4 výzvy – „Likvidace invazních druhů rostlin“, „Výsadby dřevin mimo les“, 

„Protierozní opatření“ a „Revitalizace ploch sídelní zeleně“. Probíhá příprava dokumentů a intenzívní osvětová 

kampaň. Termín vyhlášení se předpokládá 1.10.18. 

PRV – letošní skupinová výzva č.2 byla ukončena výběrem projektů k podpoře a předána na RO SZIF v červenci 

2018. Při závěrečné kontrole způsobilosti bylo ze strany RO SZIF zpochybněno věcné hodnocení kritéria č.3 u 4 

projektů přijatých do 9.fiche. Jedná se o kritérium Zaměření projektu. Výběrová komise MAS přidělila u 4 žadatelů 

(viz příloha) 4 body za zaměření projektu na živočišnou výrobu, podle posouzení RO SZIF se jedná o technologii pro 

rostlinnou výrobu. Po korespondenci mezi MAS a RO SZIF byla MAS nucena stanovisko RO SZIF přijmout a provést 

nové hodnocení projektů. 

Opravné zasedání Výběrové komise se konalo dne 12.9.18. Programovému výboru bylo předloženo opravené 

bodové hodnocení projektů. Vzhledem k tomu, že, původní výběr projektů k podpoře předal PV z důvodu 



 

 
neusnášeníschopnosti k rozhodnutí Valné hromadě MAS, bylo tak postupováno i při opravném výběru a členové PV 

doporučili projednat a schválit změnu věcného hodnocení na půdě Valné hromady MAS.  

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 a členové Programového výboru, kteří všichni 

zasedání opustili. Předseda MAS jako člen PV předal řízení VH panu Rudolfu Poláčkovi. Čestné prohlášení o 

nepodjatosti podepsalo 9 členů Valné hromady. Pověřený člen VH následně přečetl návrh usnesení: 

 

Usnesení: Valná hromada MAS Sdružení SPLAV schvaluje k finanční podpoře v plné výši projekty těchto 

žadatelů podaných do Fiche 9 v 2.výzvě PR PRV: Farma Tichý a spol. a.s., ZDOBNICE a.s., Hana Páchová, 

Miloslav Pop, Farma Třebešov s.r.o., ORLICKO a.s. a D-agro s.r.o. (viz příloha). Dále doporučuje převést 

zbylé finanční prostředky z této fiche ve výši 588 620 Kč do následující výzvy stejné fiche. 

Pro: 9, 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. 

 

2. Představení  opatření a termínů 2. kola výzev Programového rámce OPZ   

Manažerka MAS předvedla prezentaci vyhlášených výzev a zodpověděla dotazy přítomných. 

3. Představení opatření a termínů 2 kola výzev Programového rámce IROP 

Manažerka MAS předvedla prezentaci vyhlášených výzev a zodpověděla dotazy přítomných. 

4. Představení opatření a termínů 1. kola Programového rámce OPŽP  

Projektový manažer PR OPŽP předvedla prezentaci vyhlášených výzev a zodpověděla dotazy přítomných. 

5. Informace k průběhu 2. výzvy projektů zjednodušeného financování (PZJ) 

Projektová manažerka PZJ informovala přítomné, že do 2. výzvy je přihlášeno 9 projektů z území MAS, které již byly 

schváleny ze strany MŠMT. Pro školy v území MAS je možno čerpat  až 37 mil. Kč, přítomní starostové proto byli 

vyzváni k aktivizaci dosud nečerpajících škol k přípravě žádostí. Projekty 1. kola jsou úspěšně realizovány. 

6. Informace k projektu Spolu-pracujeme, spolu se SPLAVem 

Projektová manažerka sdělila, že 24.9. začíná 2.běh motivačního kurzu. Je přihlášeno 15 účastníků. Aktivity budou, 

tak jako u předešlého kurzu, probíhat v Rychnově n/K. a Doudlebách n/O. a budou přizpůsobeny schopnostem 

účastníků. Na všechny aktivity (viz příloha) jsou členové MAS i další veřejnost zvány. Absolventi 1.běhu kurzu 

většinou našli pracovní uplatnění, pokud o ně měli zájem. 4 absolventi jsou zaměstnanci Sdružení SPLAV na 0,4 PÚ 

po dobu 3 měs. Probíhá i aktivita síťování poskytovatelů soc. služeb na Rychnovsku – nejbližší akcí je seminář o 

sociálních dávkách pořádaný dne 21.9. na ÚP v RK. 

7. Informace k projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání II. 

Koordinátor MAP v ORP RK informoval přítomné, že projekt je úspěšně realizován. Je připravováno 3.kolo zasedání 

pracovních skupin s konkrétními odbornými tématy. Probíhá intenzívní informační kampaň s cílem zapojení odborné 

i laické veřejnosti do aktivit MAP. Školy byly obeslány nabídkou aktivit pro letošní a příští školní rok, rodiče žáků byli 

cestou škol osloveni  letáky se základními informacemi o MAP, přehledem cílů a aktivit a výzvou k zapojení. 

Průběžně jsou pořádány akce naplánované v rámci projektu. 

8. Informace k projektu Local Security 

Projekt je v závěrečné fázi. Ve dnech 17.-19.9. se uskuteční závěrečná poradaa realizátorů v Sofii. Poslední aktivitou 

projektu je fotografický workshop v Polsku a příprava fotografického start-up, kterého se ujali studenti SŚ 

z Dobrušky. Členům i veřejnosti bude nabídnuta možnost zapojení do této aktivity. 

 

Další zasedání valné hromady MAS se uskuteční koncem listopadu v Prorubkách. 

        

              Zapisovatelka:   Kateřina Holmová 

              Ověřovatelé zápisu:  Pavel Tichý, Karel Pácha 


