
 

 

 

Záznam ze zasedání Valné hromady MAS Sdružení SPLAV, 
které se uskutečnilo dne 1.3. 2022 od 15.00 v Motorestu u sekyrky v Bílém 

Újezdě. 
 

Přítomno: 30 členů MAS a 5 hostů 
Usnášeníchopnost:  valná hromada byla usnášeníschopná 
 

1. Přivítání, program 
Předseda MAS přítomné přivítal a přečetl program. Dále navrhl zapisovatele, ověřovatele zápisu a členy 
mandátové a volební komise z řad členů MAS nekandidujících do PV ani KV.  
Usnesení: VH Sdružení SPLAV schvaluje program zasedání, paní Kateřinu Holmovou.zapisovatelkou, paní 
Ilonu Mikušovou a Víta Kapčuka ověřovateli zápisu a členy mandátové a volební komise pana Milana Bártu,  
Karla Páchu a Petra Hudouska.. 
Pro: 30, zdržel se: 0, proti: 0 
 

2. Pomoc Ukrajině 
Manažerka MAS informovala přítomné o aktivitách kanceláře MAS v rámci pomoci Ukrajině – finančním 
příspěvku organizaci Člověk v tísni, nákupu dek, evidenci ubytovacích kapacit, osobních kontaktech 
s partnerskou organizací z Užhorodu atd. a vyzvala členy MAS k zapojení do dalších aktivit organizovaných 
NS MAS. 
 

3. PŘEDSTAVENÍ OBCE Bílý Újezd 
Za nepřítomného starostu obce představil současné aktivity obce místopředseda DSO Mikroregion Bělá. 
 

4. VOLBY DO PROGRAMOVÉHO A KONTROLNÍHO VÝBORU MAS 
Předseda MAS seznámil přítomné s organizací voleb do Programového a Kontrolního výboru. 

                              V úvodu volby vysvětlil, že na kandidátní listině jsou všichni zájemci o funkci v Programovém                    
                              a Kontrolním výboru včetně stávajících členů Výběrové komise. Z toho důvodu Výběrové komise ukončila  
                              k 28.2.2022 svou činnost. Volba nových členů Výběrové komise bude provedena na příští Valné hromadě  
                              v druhé polovině května 2022. Do té doby nebude činnost Výběrové komise potřebná. 

Členům VH MAS byly poté rozdány volební lístky se seznamem uchazečů o členství v Programovém či 
Kontrolním výboru rozdělenými do 3 zájmových skupin (viz příloha). Volitelé byli poučeni o nutnosti rozdělit 
své hlasy tak, aby z každé zájmové skupiny doporučili max.3 zájemce (v případě PV) a 1 zájemce (v 
případě KV), celkem však 7 osob (u PV) a 23 osoby (u KV).  
Po pauze na provedení volby byly hlasovací lístky vybrány pracovnicemi kanceláře MAS a sečteny (viz 
příloha). Členové M a V komise provedli kontrolu sčítání a platnosti hlasů a vyhlásili výsledek. 
Z odevzdaných 30 hlasovacích lístků bylo v případě volby do PV 3 neplatných, v případě KV 3 neplatných, 
celkem tedy bylo sečteno 27 hlasů. Do PV byli zvoleni tito členové (viz příloha):  
ZS Podnikání – Farma Brocná s.r.o. (Josef Kunc), Farma Tichý a spol. a.s. (Pavel Tichý), Zdobnice, a.s. 
(Josef Dušek) 
ZS Veřejná správa – DSO Mikroregion Bělá (Vladimír Bukovský), Obec Záměl (Josef Novotný) 



 

 

ZS neziskové činnosti – Sdružení Neratov (Martina Kosová), Villa Nova (Bohumír Dragoun) 
Členové MAS vzali výsledek volby na vědomí. 
Usnesení: VH Sdružení SPLAV bere na vědomí výsledek volby do Programového a Kontrolního výboru 
MAS. 
Pro: 30, zdržel se: 0, proti: 0 
 

Po vyhlášení výsledků se zvolení členové obou výborů odebrali do ústraní aa provedli hlasováním volbu 
svých předsedů (v PV I místopředsedy). S výsledkem seznámili volební komisi, která vyhlásila výsledek: 
Předsedou PV a zároveň předsedou MAS byl zvolen pan Pavel Tichý za Farmu Tichý a spol, a.s., 
místopředsedou PV a zároveň místopředsedou MAS pan Vladimír Bukovský za DSO Mikroregion Bělá. 
Předsedkyní KV byla zvolena paní Petra Králíčková za obce Libel. Členové VH vzali výsledek volby na 
vědomí. 
Usnesení: VH Sdružení SPLAV bere na vědomí výsledek volby předsedů, resp.místopředsedů 
Programového a Kontrolního výboru MAS. 
Pro: 30, zdržel se: 0, proti: 0 
 

                 
5. SHRNUTÍ ČINNOSTI MAS V ROCE 2021 

Manažerka MAS přečetla přítomným zprávu o činnosti za rok 2021. Členové MAS ji vzali na vědomí. 
Usnesení: VH Sdružení SPLAV bere na vědomí zprávu o činnosti MAS v roce 2021. 
Pro: 30, zdržel se: 0, proti: 0 
 

6. INFORMACE O AKTUÁLNÍ ČINNOSTI SDRUŽENÍ SPLAV 
✓ SCLLD 21-27 
Manažerka MAS sdělila přítomným aktuální informace k přípravě nového programové období a konstatovala, 
že od minulého zasedání VH v listopadu 2021 nedošlo v žádném z programů k výraznějšímu posunu. 
Připomněla obsah a partnery připravovaného klíčového projektu OPZ+ a informovala o připravovaném 
školení k IROP 9.3.22. 
Projektový manažer OPŽP odůvodnil nabídky a otázky týkající se veřejných budov, které MAS rozesílá 
obcím na svém území. Jedná se o předběžný průzkum zájmu o opatření OPŽP ze strany MŽP. 

 
✓ SCLLD 2016-22 

• PRV – 6.výzva 
  Manažerka MAS informovala přítomné o dotačních výzvách vyhlašovaných na území MAS v roce 2022. 

Bude se jednat pouze o fichi 12 - Nezemědělské podnikání Programu rozvoje venkova s alokací cca 1,5 mil. 
Kč.. Výzva bude vyhlášena v dubnu, o školení pro zájemce budou členové i veřejnost včas informováni. 

 
✓ Místní akční plán rozvoje vzdělávání 

• aktuality, vyhodnocení projektu MAP II. 
Členové týmu projektu MAP přednesli přítomným informaci o průběhu realizace projektu MAP II. V roce 2021 

(viz Výroční zpráva). Projekt byl ukončen k 28.2.2022, následující dva měsíce bude probíhat sumarizace a 
vyúčtování. Všechny naplánované aktivity byly přizpůsobeny  aktuálním možnostem a úspěšně uskutečněny. 

• informace o projektu MAP III. 
Od 1.3.2022 byla zahájena realizace projektu MAP IV. Projekt obsahuje méně implementačních aktivit, 
pokračovat bude činnost pracovních skupin a platforem. Součástí aktivit bude zejména hodnocení 
úspěšnosti předcházejících projektů, evaluace provedených aktivit a obsahová příprava budoucích aktivit ve 
vzdělávání. 
 
✓ Mezinárodní projekty 

• aktuality 
Manažerka MAS připomněla přítomným mezinárodní aktivity MAS a nabídla jim účast zejména v projektech 
Enklávy života, Účast mládeže na Rozhodování a Environmentálně zodpovědné místní komunity. 
V současné době uskutečňuje Sdružení SPLAV 6 mezinárodních projektů s celkem 12 zahraničními 



 

 

partnery, 4 z nich budou ukončeny v roce 2022. Proto kancelář MAS spolu s partnery ze zahraničí připravuje 
podání několika dalších žádostí o dotaci z programu Erasmus, Slovak Aid, Visegrad Funds a INTERREG 
Central Europe. 
 

7. RŮZNÉ 
✓ Představení zájemců o členství, přijetí nových členů 
Předseda MAS informoval členy VH o zájmu několika subjektů o členství v MAS. Jedná se o Krajskou 
hospodářskou komoru KH kraje zastoupenou paní Petrou Matějíčkovou, Spolek pro regionální rozvoj a 
česko-polskou spolupráci, zastoupený panem Vladimírem Hulmanem, podnikatele pana Josefa Šefla a 
podnikatele pana Petra Biedermanna. Uchazeči o členství v MAS představili svou činnost. Členové VH 
MAS hlasovali o jejich přijetí společně. 
Usnesení: VH Sdružení SPLAV souhlasí s přijetím Krajské hospodářské komory KH kraje zastoupené paní 
Petrou Matějíčkovou, Spolku pro regionální rozvoj a česko-polskou spolupráci, zastoupeného panem 
Vladimírem Hulmanem, podnikatele pana Josefa Šefla a podnikatele pana Petra Biedermanna 
Pro: 30, zdržel se: 0, proti: 0 
 
✓ Závěrem schůze promluvil nově zvolený předseda MAS pan Pavel Tichý. 
 
 
1.3.2022 zaznamenala Kateřina Holmová 
 
 
Ověřila: I. Mikušová 
     
 
             V. Kapčuk 


