Zápis z jednání KS MAS Pardubického kraje

Termín

Čas

Místo

1. 12. 2017
13:00 – 15:00 hod
Kpt. Poplera 180, 566 01 Vysoké Mýto, Choceňské Předměstí

Program jednání
1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení setkání - kontrola usnášeníschopnosti, pověření zapisovatele a ověřovatelů
Projekty KS MAS v roce 2018 – CSV, projekt Gruzie
Schválení členských příspěvků KS MAS PK pro rok 2018
Schválení rozpočtu KS MAS PK na rok 2018
Výměna informací MAS v Pardubickém kraji – realizované a plánované výzvy CLLD, výsledky výzev „Malý
LEADER“
6. Různé
7. Závěr
Jednání se účastnilo 12 členů NS MAS ČR zastoupených v Krajském sdružení NS MAS Pardubického kraje.
Účastníci (dle prezenční listiny):
 MAS Bohdanečsko, z.s.
 Místní akční skupina Hlinecko, z.s.
 MAS Holicko, o.p.s.
 MAS Lanškrounsko, z.s.
 MAS Litomyšlsko o.p.s.
 MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s.
 Místní akční skupina ORLICKO, z.s.
 MAS POLIČSKO z.s.
 MAS Region Kunětické hory, z.s.
 MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s.
 Místní akční skupina Svitava z.s.
 MAS Železnohorský region, z.s.
Výše zmíněné MAS byly zastoupeny statutárními zástupci nebo na základě plné moci.
Přítomni byli také zástupci KÚ Pardubického kraje – Ing. Václav Kroutil, radní Pardubického kraje, Ondřej Flégr,
koordinátor plánovaní sociálních služeb KÚ PK, Ing. Kateřina Netolická, Odbor sociálních věcí a Jaroslava Žáková,
Odbor životního prostředí a zemědělství.
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1. Zahájení setkání - kontrola usnášeníschopnosti, pověření zapisovatele a ověřovatelů
Ing. Michaela Kovářová, předsedkyně KS MAS Pardubického kraje, přivítala všechny zástupce z MAS
Pardubického kraje a hosty z KÚ Pardubického kraje.
Na základě kontroly prezenční listiny a předložených plných mocí je volební jednání usnášeníschopné. Z 13
členských MAS je přítomno 12 zástupců členských MAS, z toho jsou přítomni 4 statutární zástupci a 8
zástupců pověřeno plnou mocí. VH konstatuje, že je usnášeníschopná, originály plné moci a originál
prezenční listiny jsou přílohou originálu tohoto zápisu.
Vytvořením zápisu z jednání byl pověřen zástupce hostitelské MAS, Ing. Petr Vomáčka (MAS
Litomyšlsko o.p.s.).
Ověřením zápisu byly pověřeny Petra Martinů. (MAS POLIČSKO, z.s.) a Ing. Olga Ondráčková (Místní akční
skupina Hlinecko, z.s.).
Následně bylo vzhledem k potřebám zúčastněných změněno pořadí bodů programu (přesun původního
bodu programu 5 na pozici 2. bodu v pořadí a ostatní body byly posunuty).
2. Výměna informací MAS v Pardubickém kraji – realizované a plánované výzvy CLLD, výsledky výzev Malý
LEADER
Přítomní zástupci jednotlivých MAS představili své aktivity letošního roku, plánované výzvy na rok 2018 ve
svém území a prezentovali projekty a žádosti svých MAS do POV – „Malý Leader“.
Dále bylo slovo předáno zástupci Pardubického kraje Ing. Kroutilovi, který vyzval účastníky k diskusi o další
spolupráci MAS s Pardubickým krajem - o možnostech podpory „Malý LEADER“ v roce 2019, o možnostech
hledání podpory MAS ze strany Pardubického kraje jiným způsobem (komunikací s ŘO apod.), apod.
Většina zástupců MAS apelovala na radního PK Ing. Kroutila s požadavkem rozšířit aktivity „Malého Leaderu“
o způsobilý výdaj – pořízení vybavení. Někteří zástupci MAS vyjádřili zájem na rozšíření možností podpory
NNO z POV (omezení podmínek vlastnictví nemovitosti a členství v MAS). Všichni zástupci MAS se shodli na
velkém přínosu a významu „Malého Leaderu v území.
3. Projekty KS MAS v roce 2018 – CSV, projekt Gruzie
Předsedkyně KS MAS představila záměry podané k podpoře ze strany Celostátní sítě pro venkov.
Dále informovala o projektu mezinárodní spolupráce.
Pardubický kraj v říjnu 2017 oslovil KS MAS PK ohledně zapojení se do projektu zahraniční spolupráce
s Gruzií. Všechny MAS byly o tomto informovány e-mailem a proběhla emailová diskuze: 11 MAS dalo
souhlasné stanovisko, 2 MAS se nevyjádřily. Předběžně tak byl zjištěn zájem o zapojení do projektu a
následným hlasováním na VH bylo zapojení do projektu potvrzeno.
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Usnesení:
Valná hromada KS MAS Pardubického kraje souhlasí se zapojením Krajského sdružení NS MAS ČR
Pardubického kraje do projektu zahraniční spolupráce mezi Pardubickým krajem a Gruzií s názvem
„Výměna zkušeností v destinačním managementu, školství a managementu MAS na základě dobré praxe
Pardubického kraje“ jako partner projektu bez finanční účasti. Výsledek hlasování:
Pro:

12

Proti: 0

Zdrželi se:

0

4. Schválení členských příspěvků KS MAS PK pro rok 2018
Předsedkyně představila návrh a zdůvodnění.
Výbor KS MAS PK sestavil rozpočet KS MAS PK na rok 2018, který je koncipován na částku celkových příjmů
49.500,-Kč a celkových výdajů 31.092,- Kč. Z tohoto rozpočtu je KS schopna uhradit veškeré nejnutnější
výdaje předpokládané v roce 2018. (cestovné spojené s plněním závazků KS MAS PK, účetní) + vytvořit
rezervu (důvod pro nenavyšování členských příspěvků ani v roce 2019).
Dle výše uvedených skutečností byly členské příspěvky na rok 2018 stanoveny na 1 000 Kč/MAS (oproti
částce 3 000 Kč/MAS v roce 2017).
Důvodem pro tak razantní snížení výše členských příspěvků, je:
1) Zjištění skutečných výdajů na cestovné v roce 2017,
2) Výbor uplatňuje pouze výdaje na plánované cesty uvedené v rozpočtu. Cesty na ostatní jednání (např.
hejtman, radní PK, apod.), kde zastupují zájmy KS MAS si členové výboru hradí ze svého.
3) Dostali jsme mimořádný příspěvek z NS MAS na krytí provozních výdajů ve výši 14 tis. Kč.
4) Došlo k úspoře při pořádání workshopu pro NS MAS ve výši cca 6 tis. Kč.

Usnesení:
Valná hromada KS MAS Pardubického kraje schvaluje členské příspěvky na rok 2018 ve výši 1.000,- Kč pro
všechny členské MAS s datem splatnosti do 30. 6. 2018.
Výsledek hlasování:
Pro:

11

Proti: 0

Zdrželi se:

1

5. Schválení rozpočtu KS MAS PK na rok 2018
Předsedkyně představila a zdůvodnila návrh.
Výbor KS MAS PK sestavil rozpočet KS MAS PK na rok 2018. V rámci výdajů se počítá pouze s nejnutnějším
cestovným (výše je spočítána na základě četnosti setkávání a částek z letošního roku) a výdaji na účetní
služby. V příjmech je počítáno s využitím úspor z letošního roku + členské příspěvky ve výši 1.000,Kč/MAS. Návrh rozpočtu je přiložen jako příloha.
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Usnesení:
Valná hromada KS MAS Pardubického kraje schvaluje předložený rozpočet KS MAS PK pro rok 2018 v
celkových příjmech 49.500,-Kč a celkových výdajích 31.092,- Kč.
Výsledek hlasování:
Pro:

12

Proti: 0

Zdrželi se:

0

6. Různé
Předsedkyně informovala všechny přítomné o možnostech a způsobu zapojení MAS do implementace OP
Životní prostředí prostřednictvím CLLD.
Dále představila návrh na pravidelné setkávání MAS Pardubického kraje dle potřeb Výboru NS MAS ČR, a to
(až na výjimky) pravidelně vždy týden před jednáním Výboru NS MAS ČR, tj. první úterý v měsíci kromě
měsíce ledna a letních prázdnin. Tento návrh byl vzat na vědomí a akceptován. Předsedkyně rozešle všem
MAS plán setkávání, kde budou uvedeny konkrétní termíny a hostitelské MAS.
Zástupci přítomných MAS se dohodli na umístění odkazů na výzvy všech MAS Pardubického kraje na webu
KS MAS. Manažeři MAS pošlou předsedkyni platné webové odkazy na rozcestníky ke svým výzvám a
předsedkyně je zveřejní na webu KS MAS PK.
7. Závěr
Předsedkyně KS MAS PK poděkovala přítomným za účast a za konstruktivní jednání. A znovu připomněla
termíny dalšího setkání KS MAS PK.

V Proseči 5. 12. 2017

Zapsal: Ing. Petr Vomáčka

Ověřili: Petra Martinů

Ing. Olga Ondráčková

Digitálně podepsal Ing. Petr
Ing. Petr
Vomáčka
Datum: 2017.12.12 10:22:21
Vomáčka
+01'00'
………………………………………………………………..

Petra Martinů,
DiS

Digitálně podepsal Petra Martinů,
DiS
Datum: 2017.12.12 10:29:21 +01'00'

………………………………………………………………..

Olga
Ondráčková

Digitálně podepsal Olga
Ondráčková
Datum: 2017.12.12 11:10:59
+01'00'

………………………………………………………………..
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