
 

 

 

 

Záznam ze zasedání Valné hromady  
MAS Sdružení SPLAV, 

 
které se uskutečnilo ve čtvrtek dne 9.2. 2017 od 14.00 ve Společenském 

centru ve Skuhrově n/B. 
 
 

1. Přivítání, zapisovatel,  ověřovatelé, usnášeníschopnost 

Přítomné přivítal a jednání řídil předseda MAS Pavel Tichý. 

Jednání se zúčastnilo 25 členů MAS. Zapisovateli byli určeni paní Olga Tvrdoňová a Ilona Mikušová. Zasedání 

bylo usnášeníschopné. 

2. Zpráva o činnosti MAS v roce 2016 

Manažerka MAS podala informaci o činnosti MAS v roce 2016 (viz příloha) 

3. Plán činnosti v roce 2017 

- Členská základna 

Předseda MAS zhodnotil zapojení členů do aktivit MAS v roce 2016 a vyzval je k větší aktivitě. Všem členům byl 

zaslán dopis s výzvou k aktivnímu zapojení do činnosti MAS a také s upozorněním na obnovenou nutnost platby 

členským příspěvků adresovaným členům MAS Vyhlídka, která v roce 2007 vstoupila do MAS Sdružení SPLAV i 

s finančním vkladem na úhradu příspěvku členů do r.2016.   

- Aktivity 

Manažerka MAS seznámila přítomné s plánem aktivit na rok 2017 (viz příloha). 

- Financování 

Finanční manažerka MAS podala přehled finanční situace MAS – přijatých úvěrů, dotací a plánovaných příjmů a 

výdajů. Činnost MAS je nezisková, hrazená z dotací a členských příspěvků, vzhledem k výši dotace na 

administraci SCLLD 95% skutečných nákladů je nutné najít zdroje spolufinancování (cca 150 tis.Kč/rok). 

4. Informace o projektech MAS: 

- Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) MAS 

SCLLD MAS byla podána na MMR 21.1.2016, přijata 8.2. 2017, akceptační dopisy budou vydány v březnu 2017. 

V průběhu schvalování SCLLD prošla SCLLD 5x schvalovacím řízením každého ze 4 Řídících orgánů. Ihned po 

obdržení Akceptačních dopisů začnou zaměstnanci MAS připravovat 1. výzvy PR  Zaměstnanost a sociální 

stabilita, PR Rozvoj zemědělství a dalších podnikatelských aktivit a PR Rozvoj venkovských oblastí. Vyhlášení 

výzev se předpokládá v průběhu dubna až června. Každý z programových rámců MAS má svého garanta: PR 



 

 

 

OPZ, PR OPŽP – Holmová, PR PRV – Horáková a PR IROP – Kubišová. Garanti budou odpovídat za 

administraci programu v MAS a komunikaci ze žadateli. 

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

Projekt vstoupil do 2.poloviny, probíhá 3. vlna zasedání 4 pracovních skupin k přípravě MAP.  Od 1.2. se na 

zpracování dokumentu podílí 6 skupin expertů na jednotlivé priority.  

- Mezinárodní projekty 

MAS uskutečňuje 2 projekty mezinárodní spolupráce. Projekt Life from Soil pokračuje zpracováním publikace 

Best Practice s uvedením příkladů dobré praxe práce s komunitami v 6 zúčastněných zemích. Je připravována 

porada ve Finsku, projekt v ČR bude ukončen zpracováním podrobného výukového modulu vytvoření komunitní 

zahrady v ČJ a AJ a uspořádáním závěrečné porady v červenci 2017. 

Projekt Sense of Light byl zahájen zaměstnáním fotografa na DPP,který bude zodpovídat za odbornou činnost – 

přípravu příručky a workshopu v ČR. Workshop je plánován na konec srpna 2017 v Dobrušce. 

Sdružení SPLAV je hlavním partnerem projektu s 6 zahraničními partnery, administrace je náročná zejména 

vzhledem k finančním postupům. 

- Zahrada v Doudlebách n/O. 

Od 1.2. je zaměstnankyní Sdružení SPLAV v komunitní zahradě v Doudlebách Iva Rázková. Mzda plného 

pracovního úvazku je hrazena z programu Úřadu práce v RK. Paní Rázková bude zajišťovat údržbu zahrady. 

Řízením zahrady je pověřena Kristina Garrido. 

- Ostatní 

MAS připravuje další projekty spolupráce – s polským sdružením Edukacja i rozwoj projekt vzdělávání 

v komunitních zahradách a s estonskými a finskými partnery projekt zaměřený na bezpečnost v obcích. 

Porobnosti o projektu Dvě zahrady-společní poslání přednesl pan Hubert Krech. 

5. Školení členů MAS: 

 - Program rozvoje venkova – výběrová kritéria projektů 

Členům MAS byly představeny fiche připravované pro výzvy MAS v rámci SCLLD a jejich výběrová kritéria. 

Přesný výčet kritérií věcného hodnocení bude znám až po jejich  schválení ze strany MZE a SZIF. 

6. Z důvodu ukončení mandátu Výběrové komise je nutné zvolit novou komisi. Přítomní se shodli na prodložení 

mandátu stávajících členů. 

Usnesení: Valná hromada Sdružení SPLAV schvaluje seznam členů Výběrové komise Sdružení SPLAV ve 

stávajícím složení (viz příloha). 

Pro 25, zdržel se 0, proti 0.  

 

7. Diskuze 

V rámci diskuze byly projednávány předcházející informace. 

 

Zaznamenala: K.Holmová                                  Ověřily:  I.Mikušová                        O.Tvrdoňová 


