
 

 

 

Zápis ze zasedání Valné hromady MAS Sdružení SPLAV, 
které se uskutečnilo dne 26.5. 2022 od 15.00 ve Společenském domě V 

Solnici 
 

Přítomní: 30 členů 
 
Zapisovatel: Holmová 
Ověřovatel: Hudousek, Kunc 

 
 

1. Přivítání, program 
2. Schválení účetní závěrky a hospodářského výsledku za rok 2021 

Člen Kontrolního výboru pan Petr Mareš přednesl zprávu ze zasedání Kontrolního výboru ze dne 28.2.22.  
Kontrolní výbor nezjistil v hospodaření MAS žádné nedostatky. Předseda MAS pak vyzval přítomné ke 
schválení účetní závěrky a hospodářského výsledku za rok 21. 
Usnesení: Členové Valné hromady MAS Sdružení SPLAV schvalují účetní závěrku a hospodářský výsledek 
za rok 2021. 
Pro: 30, zdržel se: 0, proti: 0. 

 
3. Volby do Výběrové komise  MAS 

Předseda MAS seznámil přítomné s procesem volby členů Výběrové komise. Na minulém zasedání valné 
hromady a následně i emailem byli všichni členové vyzváni ke sdělení svého zájmu o práci ve výběrové 
komisi. Přihlášení členové byli zaměstnanci MAS doplněni v souladu s pravidly orgánů MAS dalšími 
vhodnými osobami z řad členů. Sestavená kandidátka (viz příloha) byla členům MAS rozeslána společně 
s pozvánkou na zasedání volební valné hromady s výzvou k připomínkování. Do dne zasedání valné 
hromady, tedy do 26.5.neobdrželi zaměstnanci MAS k navrženým členům VK žádné připomínky, návrh 
členů včetně náhradníků je tedy valné hromadě předkládán ke schválení. 
Usnesení: Členové Valné hromady MAS Sdružení SPLAV schvalují pro období 26.5. 22 – 25.5. 23 tyto 
členy výběrové komise a jejich zástupce: Milan Pleva (Milan Pleva), Richard Poláček (Richard Poláček), Jiří 
Petrlák (Jiří Petrlák), Obec Černíkovice (Zdeňka Jedlinská), Obec Lukavice (Eva Martinů), Obec Lično 
(Tomáš Vilímek), SK Solnice (Marie Andršová) a tyto náhradníky výběrové komise a jejich zástupce: Farma 
Třebešov (Martin Bárta), Město Rokytnice v O.h. (Petr Hudousek), Oblastní charita RK (Ilona Mikušová). 
Pro: 30, zdržel se: 0, proti: 0. 
 

4. INFORMACE O AKTUÁLNÍ ČINNOSTI SDRUŽENÍ SPLAV 
Manažerka MAS a projektoví manažeři PRV a IROP přednesli informace o stávajícíh i připravovaných 
výzvách PRV a IROP. 
✓ SCLLD 2016-22  

- PRV V letošním roce proběhla pouze jedna výzva, a to 6. výzva PRV. Bylo podáno 5 žádostí (viz 
příloha), v současnosti probíhá kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti. Alokace výzvy 1 500 000 
Kč dostačí na pokrytí všech požadovaných dotací projektů, které úspěšně projdou oběma kontrolami.   



 

 

- Celkově bylo v období 2016-22 vyhlášeno 46 výzev ze 4 operačních programů, podpořeno bylo 
celkem 145 projektů o celkové výši dotace cca 95 mil. Kč (viz příloha). 
 

✓ SCLLD 2021-27 
Vedoucí manažerka připomněla přítomným dotazník, kterým zaměstnanci MAS zjišťují projektové 
záměry z území. Několik obcí ještě neodpovědělo. Soupis záměrů bude sloužit jako podklad k zvolení 
vhodných opatření a přidělení dotačních alokací z administrovaných operačních programů. Členové 
MAS byli vyzváni k předávání informací. 
- IROP – projektový manažer IROP přednesl prezentaci s přehledem opatření a podmínek IROP pro 
nové období (viz příloha). Nově bude upravena i administrace žádostí, kdy většina procesu bude 
převedena z MAS na CRR. MAS budou zajišťovat především konzultační a animační činnost a 
posuzovat soulad záměrů se strategií MAS. První výzvy MAS budou připraveny cca v polovině roku 
2023, přímé výzvy IROP jsou však avizovány již na 2.polovinu roku 2022. Členové MAS byli vyzváni 
k přípravě záměrů a účasti v prvních výzvách. 
- OPZ+ - manažerka MAS prezentovala přítomným stav přípravy a obsah připravovaného komplexního 
projektu OPZ+.  Projekt byl zkonzultován s MPSV, bude upřesněn s partnerskými organizacemi a 
podán k financování na MPSV cca v červenci 22. zahájení projektu je plánováno na leden 23. 
- PRV – stávající postupy budou pokračovat i v roce 23, o vyhlašovaných fichích a alokacích bude 
rozhodnuto programovým výborem do září 22. Výzva je plánována na únor 23. 

✓ Mezinárodní projekty 
Manažerka MAS prezentovala přítomným jednotlivé projekty spolupráce. V současné době se Sdružení 
SPLAV účastní 8 mezinárodních projektů, 2 další žádosti jsou podány. Přítomní byli vyzváni k účasti na 
těchto projektech.  

 
 
 
 
Zapsala: Kateřina Holmová 

 
Ověřil:  

 

 

                     


