Zápis ze zasedání valné hromady MAS Hrušovansko, o. s.
ze dne 5. února 2014 v Hrušovanech n. J.
Přítomni: viz prezenční listina
Program:
1. zahájení
2. program zasedání
3. ověřovatelé zápisu
4. přijetí nových členů
5. podání přihlášky do NS MAS ČR
6. podání žádosti o dotaci do MMR ČR
7. metodika pro zpracování rozvojové strategie
8. spolupráce s Masarykovou univerzitou Brno
9. různé
ad 1,2,3) Předseda sdružení ing. Prudký zahájil schůzi a konstatoval, že je přítomno 11 z 20 přihlášených členů MAS a
tudíž je shromáždění usnášeníschopné. Předložil přítomným členům návrh programu a navrhl ověřovatele zápisu Petra
Škarka a ing. Miroslava Miloše.
Usnesení 1/14:
Valná hromada MAS Hrušovansko schvaluje program zasedání.
Pro: 11

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení 2/14:
Valná hromada MAS Hrušovansko schvaluje ověřovatele zápisu Petra Škarka a ing. Miroslava Miloše.
Pro: 11

Proti: 0

Zdržel se: 1

ad 4) Manažerka sdružení přečetla seznam podaných nových členských přihlášek. Bylo podáno 6 členských přihlášek
(1 veřejný sektor, 5 soukromý sektor):
- Obec Dyjákovice
- Marek Procházka (instalatér – Dyjákovice)
- Robert Turoň (zemědělec – Božice)
- Ing. Vladislav Škarek (projektant – Šanov)
- Pavel Varaďa (zemědělec – Šanov)
- Milan Kočí (autoopravář – Břežany)
Usnesení 3/14:
Valná hromada MAS Hrušovansko schvaluje přijetí nových podaných členských přihlášek.
Pro: 11

Proti: 0

Zdržel se: 0

ad 5) Předseda sdružení ing. Prudký navrhl přítomným podat přihlášku do NS MAS ČR, kde je roční poplatek ve výši
2 000 Kč. Důvodem pro přihlášení je nezbytná úzká spolupráce s NS MAS ČR, která pomáhá MAS s činností a
informuje o dotačních možnostech.
Usnesení 4/13:
Valná hromada MAS Hrušovansko schvaluje podání přihlášky do NS MAS ČR.
Pro: 11

Proti: 0

Zdržel se: 0

ad 6) Předseda sdružení informoval přítomné o možnosti podání žádosti o dotaci do OPTP (MMR):
- podání žádosti do 28. 2. 2014
- výše dotace: 100 %
- max. výše dotace: 750 000 Kč
- realizace projektu: do 31. 8. 2014
- uznatelné náklady: především mzdy, menší část služby – vše musí souviset se zpracováním rozvojové
strategie MAS
- projekt musí být předfinancován, dotaci obdrží MAS koncem roku 2014 po vyúčtování
- předpokládané náklady projektu: 671 400 Kč

Usnesení 5/14:
Valná hromada MAS Hrušovansko schvaluje podání žádosti o dotaci do OPTP (MMR).
Pro: 11

Proti: 0

Zdržel se: 0

ad 7) Předseda sdružení informoval přítomné o vydané metodice ke zpracování rozvojové strategie MAS, podle které
bude MAS Hrušovansko rozvojovou strategii zpracovávat. Součástí zpracování rozvojové strategie musí být
dotazníkové šetření i veřejné debaty s občany obcí MAS. Tyto veřejné debaty proběhnou v obcích MAS Hrušovansko
v roce 2014 (3 debaty, každá pro 3-4 obce) a budou vedeny (facilitovány) zkušenými facilitátory z MAS Rozkvět.
Předseda sdružení požádal starosty obcí o informovanost občanů o probíhajícím dotazníkovém šetření, které budou
zajišťovat studenti z regionu.
ad 8) Předseda sdružení informoval o schůzce se zástupcem Masarykovy univerzity Brno, kde se projednávalo
zpracování rozvojové strategie MAS Hrušovansko. Strategie by měla být dokončena do 31. října 2014. MU Brno byla
předložena metodika pro zpracování rozvojové strategie MAS a další podmínky. MU Brno by měla potvrdit spolupráci
do konce tohoto týdne.
Ing. Miloš konstatoval, že město Hrušovany n. J. má s MU Brno, která pro něj nyní zpracovává rozvojovou strategii,
velice dobré zkušenosti: dotazník byl dobře zpracován a studenti MU jsou velice pečliví.
ad 9) Manažerka sdružení informovala o tom, že po dohodě s předsedou sdružení nebude MAS Hrušovansko podávat
žádost o dotaci do PRV Jmk DT 2, protože Jmk nabízí jen 50% dotaci (max. 150 000 Kč) a uznatelné jsou pouze
náklady na mzdy. Mzdy budou zahrnuty do žádosti o dotaci do OPTP (MMR), a proto je podání žádosti o dotaci do PRV
Jmk DT 2 zbytečné.
Předseda sdružení požádal starosty obcí MAS Hrušovansko o poskytnutí bezúročné půjčky na předfinancování
projektu OPTP (MMR). Požádal starosty obcí o projednání půjčky pro MAS v zastupitelstvech obcí a informování
manažerky o možné výši půjčky za jednotlivé obce.
Předseda sdružení oznámil přítomným členům valné hromady, že další zasedání proběhne v měsíci dubnu a bude se
mimo jiné projednávat rozpočet MAS Hrušovansko na rok 2014.
Předseda sdružení ing. Prudký ukončil zasedání a poděkoval všem za účast.

Zapsala: Jitka Jirků

Ověřovatel: Petr Škarek

Ověřovatel: ing. Miroslav Miloš

