Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s.

Týnec nad Sázavou, 13. 3. 2014

Zápis z

Valné hromady NS MAS ČR, o.s.
Termín

Místo

13. března 2014

Týnec nad Sázavou (Hotel TÝNEC, Klusáčkova 2, Týnec nad Sázavou, Středočeský kraj)

Přítomni: dle prezenční listiny
Z jednání byl pořízen audio záznam, který je uložen na sekretariátu.
1.

Úvodní slovo předsedy sdružení

Jednání Valné hromady bylo zahájeno v 9:30 a následně přerušeno na 15 minut. V 9:45 uvítal přítomné předseda
organizace František Winter a předal slovo moderátorovi Valné hromady Tomášovi Šulákovi. Moderátor
postupně představil přítomné hosty:
Hosté:
MZe
Ing. Marian Jurečka, ministr zemědělství
Ing. Jaroslava Beneš Špalková, náměstkyně ministra zemědělství pro společnou
MZe
zemědělskou a rybářskou politiku EU
MZe
Ing. Pavel Sekáč, vrchní ředitel Sekce přímých plateb a rozvoje venkova
MZe
Ing. Lucie Krumpholcová, vedoucí Oddělení strategie a implementace osy III a IV
SZIF
Ing. Miloš Jirovský, 1. náměstek ředitele SZIF
SPOV ČR
Mgr. Eduard Kavala, předseda SPOV ČR
SPOV ČR
JUDr. Radan Večerka, místopředseda SPOV ČR
SMS ČR
Ing. Radim Sršeň, Ph.D., 1. místopředseda SMS ČR
ČZU
prof. Ing. Jiří Balík, CSc., rektor České zemědělské univerzity
ČZU
prof. Mgr. Ing. Markéta Sedmíková, Ph.D.; prorektorka pro vědu a výzkum
ČZU
Doc. Ing. Petr Heřmánek, Ph.D.; prorektor pro školní podniky a vnější vztahy
ELARD
Ing. Radim Sršeň Ph.D., prezident ELARD
Dále bylo předáno slovo ředitelce místní akční skupiny Posázaví o.p.s. a Miroslavu Němcovi, zakladateli Posázaví
o.p.s. a současně majiteli objektu, kde se Valná hromada odehrávala.
2.

Úvodní slovo hostitelů

Bohunka Zemanová, ředitelka Posázaví o.p.s., přivítala hosty a účastníky Valné hromady v místní akční skupině
Posázaví a seznámila s organizačními detaily. Dále si slovo převzal majitel objektu Miroslav Němec, který
informoval, že celý objekt je rekonstruován také pomocí MAS a spolupráce subjektů v regionu. V závěru popřál
dobré jednání a mnoho dobrých partnerů pro společné aktivity.
3.

Úvodní slovo hostů

Ing. Marian Jurečka, ministr zemědělství
Ministr zemědělství poděkoval za pozvání na Valnou hromadu. Ministerstvo zemědělství a MAS v končícím
programovém období prokázaly symbiózu, která fungovala. Za sebe může říci, že zkušenosti z Moravy, kde
osobně působil, tomu naznačovaly i v rámci praktických zkušeností. V budoucím období doufá, že bude
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nastavená spolupráce pokračovat. Je jasné, že z logiky věci, tzn. dle nastavení budoucího období, by měli na
jednání být i další ministři. Je nutné si uvědomit, že na společnou zemědělskou politiku se celkový objem
finančních prostředků snížil a není možné uspokojit veškeré požadavky a vysoké nároky. V PRV bude na LEADER
povinná alokace 5%, což je přibližně 3,5 miliardy Kč. MAS se podaří, i dle MMR, celkovou alokaci navýšit i z jiných
fondů. Velice se přimlouvá za to, aby se veškeré finanční prostředky, které budou místní akční skupiny
administrovat, využily efektivně a na základě smysluplných projektů se regiony posouvaly nahoru. Je nutné, aby
se s tímto strategickým nástrojem regiony posunuly dále k rozvoji. Informoval, že v pondělí na poradě byl
schválen materiál pro standardizaci MAS a tato aktivita by se měla velice rychle rozběhnout.
Pokud jde o rezort, tak se Program rozvoje venkova nastavuje tak, aby vše mělo návaznou logiku a byl dodržen
princip „to, co je dobré pro zemědělství, je dobré i pro venkov a obráceně“. Pokud by to takto nebylo, tak se na
ministerstvu dělá něco špatně. Program se dopracovává a řeší se témata dotýkající se problematiky venkova, jako
jsou pozemkové úpravy, investice do zemědělství, potravinářství a lesnictví, projekty spolupráce, zkrácení řetězce
mezi spotřebitelem a výrobcem by měla posunout všechny někam dál.
V závěru se pan ministr omluvil, že bude muset odjet dříve, ale doplnil, že bude možné krátké individuální jednání
v přísálí.
Ing. Jaroslava Beneš Špalková, náměstkyně ministra zemědělství pro společnou zemědělskou a rybářskou
politiku EU
Paní náměstkyně pozdravila přítomné a pouze doplnila, že se těší na spolupráci v dalších letech, která naváže na
dosavadní činnosti.
Ing. Miloš Jirovský, 1. náměstek ředitele SZIF
Pan náměstek jménem ředitele SZIF a celé organizace poděkoval za vzájemnou spolupráci v minulém
programovém období, ve kterém bylo společně s MAS zadministrováno více než 10 tis. žádostí. V návaznosti na
budoucí období deklaroval pan náměstek další spolupráci. V závěru informoval, že v budoucnu čeká SZIF
administrace standardizace MAS a předpokládá se nárůst počtu MAS v administraci SZIF.
prof. Ing. Jiří Balík, CSc., rektor České zemědělské univerzity
Pan rektor poděkoval za pozvání na tuto akci. Jako rektor je hrdý, že univerzita a její aktivity jsou spjaty se
zemědělstvím, lesnictvím a venkovem obecně. Před více než 106 lety podepsal císařpán František Jozef dekret na
zřízení zemědělského oddělení na Pražské technice, a tak se od té doby vytváří dlouhá tradice zemědělství na
univerzitě. Univerzita se hrdě se hlásí k více než 100 leté tradici. Dnes je přes 20 tis. studentů univerzity a
absolventi jsou jistě v řadách tohoto sezení. Náplní univerzity není jenom dělat vědu a kvalitní pedagogiku, ale
také transformace a spolupráce s prostředím. ČZU je otevřená univerzita, která se hrdě hlásí ke spolupráci
s českým a moravským venkovem.
Mgr. Eduard Kavala, předseda SPOV ČR
Předseda pozdravil jménem SPOV, který je zakladatelem Programu obnovy venkova. Dále je SPOV nositelem
myšlenky Vesnice roku, která letos slaví již 20. ročník soutěže. Tímto požádal MAS o zapojení v regionech. Před
MAS je sedm let tučných a má obavu, aby nenastalo 7 let hubených. Je potřeba mít na srdci, co náš venkov
potřebuje, a to jasnou perspektiva a duchovní rozměr. Za odvedenou práci poděkoval a zdůraznil, že je nutné
vždy myslet na to, co bude, až nebudou finance z dotací. Je nutné, aby z venkova neodplynulo to, co všichni
potřebují, a to je ta elementární soudržnost a to, když se po ránu potkáme, tak se pozdravíme a řekneme si:
„Tady jsme doma“.
Ing. Radim Sršeň, Ph.D., 1. místopředseda SMS ČR
Místopředseda pozdravil a poděkoval zástupcům NS MAS za to, že je organizace pevným spojencem se SMS.
Starostové malých obcí vyhodnotili metodu LEADER jako nejlepší pro rozdělování dotačních zdrojů v území a
podporují MAS ve vztahu k budoucímu programovému období. Poděkoval NS MAS, že je jednotná a profesionální
v jednáních. To, že spolu táhnou venkovské organizace SPOV, SMS a NS MAS za jeden provaz, přináší svoje ovoce.
I když jsou jednání dlouhá a návaznost na změnu vlády a obsazení ministerstev složité, pokud se docílí
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požadovaného závěru, bude ČR z pohledu EU vlajkovou lodí v rozdělování prostředků i v absolutních hodnotách.
MAS by měly implementovat výši prostředků, které je v memorandu pro venkov uvedeno a podepsáno všemi
regionálními partnery.
Po úvodní části promluvil ještě předseda NS MAS a poděkoval za slova hostů a dal jim jeden vzkaz, že je vezme
všechny za slovo. V závěru také neopomenul představit činnost NS MAS v rámci ELARD (Evropské asociace MAS)
a přivítal prezidenta ELARD Radima Sršně.
4.

Volba komisí (návrhová, volební, mandátová, zapisovatel, ověřovatelé zápisu, skrutátoři)

Moderátor poděkoval hostům za úvodní slova a poté bylo přistoupeno k volbě komisí, jmenování zapisovatele a
ověřovatele.
Mandátová komise: Čarková a Horňáková (Kyjovské Slovácko) a Kalábová (Region Haná)
Návrhová komise: Oliva (Pošembeří), Lahoda (MAS Hornolidečska), Chroust (MAS Opavsko)
Skrutátoři: Kropáčková (MAS – Partnerství Moštěnka), Hrušková (Moravská cesta – Litovelsko Pomoraví),
Hubíková (Horní Pomoraví), Machová (Region Hranicko) a Mihulková (Šumperský venkov)
Ověřovatelé: Borečková (MAS Světovina), Ondráčková (MAS Hlinecko)
Zapisovatel: Špiková (NS MAS), jednání je nahráváno na audio záznam pro potřeby zápisu
Mandátová komise ověřila usnášeníschopnost VH:
Členská základna k datu konání VH: 165
Členové s hlasem rozhodujícím: 132 (80 % členské základny)
Valná hromada je usnášeníschopná.
Valná hromada Národní sítě MAS ČR bere na vědomí zprávu mandátové komise o usnášeníschopnosti Valné
hromady (132 členů).
Usnesení VH 1/2014:
Valná hromada Národní sítě MAS ČR schvaluje členy mandátové a návrhové komise a skrutátory.
Mandátová komise: Čarková a Horňáková (z Kyjovského Slovácka) a Kalábová (Region Haná)
Návrhová komise: Oliva (Pošembeří), Lahoda (MAS Hornolidečska), Chroust (MAS Opavsko)
Skrutátoři: Kropáčková (MAS – Partnerství Moštěnka), Hrušková (Moravská cesta – Litovelsko Pomoraví),
Hubíková (Horní Pomoraví), Machová (Region Hranicko) a Mihulková (Šumperský venkov)
pro: 123
proti: 0
zdržel se: 0
schváleno
Valná hromada Národní sítě MAS ČR bere na vědomí jmenování zapisovatele Valné hromady (Špiková) a
ověřovatele zápisu z jednání valné hromady (Ondráčková, Borečková) řídícím jednání.
5.

Schválení programu a způsobu vedení diskuze

Moderátor VH představil promítnutý program jednání, který byl zaslán v podkladech k jednání.
Usnesení VH 2/2014:
Valná hromada Národní sítě MAS ČR schvaluje program jednání valné hromady.
většina pro
schváleno
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6.

Zpráva o stavu členské základny

Tajemnice organizace Olga Špiková informovala přítomné o počtu MAS v ČR na promístnuté mapě. Evidovaný
počet MAS v ČR je k 13.3.2014 celkem 179 organizací. Z toho je členy NS MAS 165 organizací (tzn. 92 %).

Valná hromada Národní sítě MAS ČR bere na vědomí zprávu o stavu členské základny.
7.

Zpráva o činnosti za rok 2013

Předseda organizace František Winter přednesl výroční zprávu o činnosti za rok 2013. Celá výroční zpráva je
vytištěna v počtu 500 ks a účastníci VH a hosté ji obdrželi při prezenci.
Více viz prezentace, která je dostupná na webu http://nsmascr.cz/content/uploads/2014/03/7_Výroční-zpráva20131.pdf
Tištěná výroční zpráva je zveřejněna na http://nsmascr.cz/content/uploads/2014/03/7_Výroční-zpráva20131.pdf
Usnesení VH 3/2014:
Valná hromada Národní sítě MAS ČR schvaluje Výroční zprávu o činnosti NS MAS ČR za rok 2013 včetně
informace o plnění plánu práce pro rok 2013.
většina pro
schváleno
Podpis Memoranda o spolupráci s ČZU
Po přednesení Výroční zprávy byl program Valné hromady přerušen a přistoupilo se k plánovanému podpisu
Memoranda o spolupráci mezi NS MAS a ČZU. Rektor ČZU poděkoval za podpis Memoranda a zdůraznil důležitost
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ho naplňovat. ČZU je akční univerzitou a bude se o to maximálně snažit. Předseda Winter poděkoval za
spolupráci a doplnil, že v MAS bude potřeba spousta kvalitních lidí, které ČZU poskytuje.
Cílem Memoranda o spolupráci je vytváření vhodných podmínek pro přenos informací o aktuálních výsledcích
vědy a výzkumu do venkovského prostoru, pomoc s přípravou rozvojových regionálních strategií i s organizací
vzdělávacích akcí. Obě strany se zavázaly spolupracovat v oblastech vzdělávacích a odborných, konzultačních a
poradenských, analytických a strategických, vědeckovýzkumných, transferu technologií a marketingu a
propagace.
8.

Aktivity NS MAS ČR v ELARD v roce 2013

Radim Sršeň jako zástupce organizace v ELARD přednesl zprávu o činnosti v této organizaci za rok 2013, kde
působil jako viceprezident. Sršeň nejdříve uvedl, že nová zaměstnankyně NS MAS, která působí částečně v rámci
spolupráce s ELARD, je doktorandkou na ČZU, a tím navázal na podpis Memoranda. Aktivity v rámci ELARD jsou
uvedeny v tištěné Výroční zprávě a také na webu www.nsmascr.cz ve zprávách z cest a Výboru. V úvodu
poděkoval za spolupráci PS Mezinárodní spolupráce.
ELARD se snaží o co nejhladší spuštění a nastavení CLLD v návaznosti na zkušenosti ze zemí EU. NS MAS je brána
jako jedna z nejvíce celistvých a jednotných sítí. Toto není v EU zvykem, ne jenom na Slovensku mají více sítí,
které sdružují jednotlivé MAS. Na základě dlouhodobé spolupráce s NS MAS a jejího působením jako
místopředsednické země, byla NS MAS vyzvána k převzetí předsednictví pro období 2014-2015. Věří, že MAS si
dokáží se sumou, která by měla být alokována na tento nástroj, dobře poradit a ČR bude vlajkovou lodí v rámci
EU. V závěru poděkoval zástupcům NS MAS za podporu v rámci místopředsednictví a navazujícího předsednictví
v ELARD.
Usnesení VH 4/2014:
Valná hromada Národní sítě MAS ČR schvaluje Ing. Radima Sršně, Ph.D. jako zástupce v ELARD na prezidenta
ELARD pro období 2014-2015.
většina pro
schváleno
V závěru tohoto bodu se omluvil ministr zemědělství z opuštění jednání a poděkoval za pozvání. Uvítal účast
mladých lidí na jednání a jejich činnosti v MAS. Deklaroval, že se bude snažit společně s kolegy z MMR maximálně
vycházet vstříc MAS k nastavení podmínek pro CLLD. Dále uvedl, že bude akceptován návrh na člena za NS MAS
do Antibyrokratické komise.
Dále se z jednání omluvil také rektor ČZU a poděkoval za pozvání. Rozloučil se citátem „Quod bonum, felix,
faustum, fortuna tumque eveniat, tzn. „Nechť to dobře, šťastně, blaženě a zdárně skončí“.
9.

Zpráva o hospodaření za rok 2013

Tajemnice sdružení Olga Špiková přednesla zprávu o hospodaření za rok 2013 neboli plnění rozpočtu.
Plnění rozpočtu 2013
Plán

Plnění

Příjmy

3 111 500,00 Kč

3 214 029,04 Kč

Výdaje

3 089 800,00 Kč

3 071 881,09 Kč

Rozdíl

21 700,00 Kč

142 147,95 Kč

Zůstatky a hotovost k 31. 12. 2013
Celkem

546 816,69 Kč
stav běžného účtu GE Money Bank

109 410,46 Kč

stav darovacího účtu GE Money Bank

135 714,31 Kč

stav spořicího účtu GE Money Bank

301 048,92 Kč

stav pokladny

643,00 Kč
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Prezentace k plnění rozpočtu je dostupná na:
http://nsmascr.cz/content/uploads/2014/03/Plnění-rozpočtu-2013.pdf
Usnesení VH 5/2014:
Valná hromada Národní sítě MAS ČR schvaluje zprávu o hospodaření NS MAS ČR za rok 2013.
pro: optická většina
proti: 0
zdržel se: 1
schváleno
10. Zpráva Kontrolní komise za rok 2013
Zprávu Kontrolní komise přednesl její předseda Jaroslav Chmelař, která je zveřejněna v podkladech z VH viz
http://nsmascr.cz/dokumenty/podklady-z-jednani/valna-hromada/2014-tynec-nad-sazavou/
Valná hromada Národní sítě MAS ČR bere na vědomí zprávu o činnosti Kontrolní komise NS MAS ČR za rok 2013.
11. Schválení účetní závěrky za rok 2013
Zástupkyně účetní firmy Eva Hamplová přednesla zprávu o účetní závěrce za rok 2013, která je dostupná
http://nsmascr.cz/content/uploads/2014/03/%C3%9A%C4%8Detn%C3%AD-z%C3%A1v%C4%9Brka-2013.pdf
Náklady v roce 2013 celkem
Výnosy v roce 2013 celkem
Výsledek hospodaření

3 072 tis. Kč
2 077 tis. Kč
+ 142 tis. Kč

Hospodaření NS MAS ČR bylo ověřeno auditorem Janem Svobodou, členem Komory auditorů č. 431 s výrokem:

Diskuze:
Saifrtová z MAS Přemyslovské Střední Čechy vznesla dotaz na stav pohledávek a závazků, které byly v rámci
účetní závěrky vyhodnoceny jako velké riziko. Špiková přednesla dopis auditora, který byl určen vedení
organizace, s konstatováním, že pokud nedojde k úhradě do konce roku 2014, měla by NS MAS na toto reagovat i
v účetnictví vytvořením příslušné opravné položky. Bylo doplněno, že projekt Zelená úsporám v rámci jeho plnění
byl předán právní kanceláři k řešení. Moderátor vyzval ke schválení výsledku hospodaření.
Usnesení VH 6/2014:
Valná hromada Národní sítě MAS ČR schvaluje výsledek hospodaření za rok 2013 ve výši 142 147,95 Kč
většina pro
schváleno
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V dalším bodu tajemnice organizace přednesla požadavek na schválení Statutu rezervního fondu NS MAS. Fond
byl vytvořen v roce 2011, ale nebyla vytvořena pravidla pro jeho čerpání. Statut bude součástí Vnitřních směrnic
a je zveřejněn http://nsmascr.cz/content/uploads/2014/03/Staut-RF-NS-MAS.pdf
Usnesení VH 7/2014:
Valná hromada Národní sítě MAS ČR schvaluje Statut rezervního fondu NS MAS ČR.
většina pro
schváleno
Dále moderátor vyzval ke schválení využití výsledku hospodaření.
Usnesení VH 8/2014:
Valná hromada Národní sítě MAS ČR schvaluje využití výsledku hospodaření za rok 2013 ve výši 142 147,95 Kč
jako převod do rezervního fondu.
většina pro
schváleno
Tajemnice dále přednesla informace o platbě členských příspěvků v roce 2013, kde ke dni konání Valné hromady
jsou evidovány následující neuhrazené příspěvky:
Neuhrazení členských příspěvků
k 31. 12. 2013

53 167 Kč

k 12. 3. 2014

27 000 Kč

MAS Karlštejnsko, o.s. (řádný i mimořádný)
MAS BRÁNA PÍSECKA (řádný i mimořádný)
VODŇANSKÁ RYBA (mimořádný)
MAS CÍNOVECKO (mimořádný – vrácená platba ze špatného účtu, bude uhrazeno 17.3.) - nezahrnuto
O vyjádření byla požádána zástupkyně místní akční skupiny VODŇANSKÁ RYBA paní Cepáková, která reagovala na
nezaplacený mimořádný příspěvek s odůvodněním, že dle jejich vedení MAS nebyla dostatečná snaha ze strany
Vyjednávacího týmu o zapojení MAS do OP Rybářství (z důvodu nepřítomnosti pana Pošmurného v auditoriu byla
odpověď odložena).
V rámci vyjádření MAS BRÁNA PÍSECKA byla přednesena tajemnicí zprostředkovaná informace od manažera MAS,
že v rámci účetnictví byl záměr členské příspěvky započítat vůči pohledávce Zelené úsporám. Pokud však toto
není možné, tak uhradí příspěvky obratem. Špiková doplnila informaci, že nelze pohledávky v rámci projektu
Zelená úsporám započíst viz vyjádření níže.
V rámci uznání závazků NS MAS upozorňuje, že prostředky vázané na projektu nebyly doposud NS MAS ČR
proplaceny. Důvodem bylo šetření SFŽP, které mělo podezření, že služby, které byly fakturovány, nebyly
provedeny v plné výši či vůbec. Z tohoto důvodu nelze určit, zda budou pohledávky uhrazeny v plném rozsahu. Ze
strany NS MAS byly pohledávky vůči SFŽP předány právní kanceláři k řešení.
Dle Dohody o ukončení smlouvy o realizaci akce čl. III. odst. 2 prokazatelně neobdržela NS MAS ČR od SFŽP
žádnou úhradu za poradenskou činnost, a tímto nemůže uhradit skutečné náklady, vyplývající z plnění smlouvy
k tomuto poradenství.
Za MAS Karlštejnsko se vyjádřil její předseda Hanačík, který informoval, že vůči členským příspěvkům byly
započteny pohledávky MAS Karlštejnsko, které vznikly účastí pana Hanačíka v komisi pro hodnocení projektů
spolupráce v roce 2011. Současně také vznesl návrh, aby se pan předseda zúčastnil jednání v jejich MAS k řešení
vzniklé situace (z důvodu nepřítomnosti pana předsedy v auditoriu byla odpověď odložena).
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12. Informace z činnosti vyjednávacího týmu
Pošmurný krátce shrnul, o čem vyjednávání pojednává. Valná hromada v Rumburku schválila 15. března 2012
svým usnesením směr vyjednávání k naplnění cíle zajištění aplikace metody LEADER v co největším množství
operačních programů. Výbor NS MAS ČR vytipoval a následně najal na základě smlouvy o dílo na pozici
koordinátora vyjednávacího týmu Václava Pošmurného, který má za sebou praxi v Posázaví o.p.s. i v oblasti
přípravy dotačních programů v letech 2004 a 2007. Po celoroční práci Valná hromada ve Žluticích 14. března
2013 schválila pokračující mandát na Vyjednávání pro další rok a stanovila cíle pro rok 2013:
1. Vyjednat co nejlepší finanční podmínky pro rozvoj venkova v období 2014–2020 a co nejširší zapojení MAS do
implementace dotačních programů.
2. Hájit zájmy MAS a metody LEADER (komunitně vedeného místního rozvoje) jako celku a fungovat jako
zprostředkovatel vůči ostatním partnerům ve venkovském prostoru.
Do vyjednávání byli zahrnuti lidé z MAS, které jsou uvedeni ve Výroční zprávě a pomáhají při úpravě metodik,
manuálů a návrhů OP. Jednání probíhají intenzivně již dva roky. Pošmurný poděkoval všem, kteří se zapojili,
protože to je velice zdlouhavé a hektické vyjednávání a spousta práce, např. reakce na dokumenty do druhého
dne včetně patřičných podkladů „tvrdými“ daty.
K financování jsou využívány příspěvky a dary MAS, které nejsou zahrnuty do žádných dotačních zdrojů.
Mimořádné členské příspěvky
a dary
Prostředky celkem na vyjednávání

přislíbené

zaplacené

nezaplacené

1 694 086 Kč

1 624 086 Kč

- 70 000 Kč

celkem MAS za rok 2012

613 538 Kč

613 538 Kč

0 Kč

celkem MAS za rok 2013

900 548 Kč

885 548 Kč

-15 000 Kč

1

180 000 Kč

125 000 Kč

-55 000 Kč

celkem MAS za rok 2014

Na každém jednání Výboru dostávají zástupci podklady k vyjednávání a zprávy z vyjednávání. Záznam je uveden
v zápise a také ve Zpravodaji venkova.
Doposud se podařilo vyjednat více než 169 mil. Kč, které měly možnost MAS přímo využít na vznik a tvorbu svých
partnerství a strategií.
Dosažené výsledky v rámci vyjednávání – již získané:
Získávání dovedností, animace a provádění pro nepodpořené MAS III.4.1. PRV (až 500 000 Kč na dosud
nepodpořených 59 MAS)
28 400 000 Kč
Podpora absorpční kapacity OP TP – podpora tvorby Strategií komunitně vedeného místního rozvoje (až 750 000
Kč na 178 MAS)
138 991 352 Kč
Podpora absorpční kapacity OP TP – podpůrné projekty (žadatel NS MAS)
2 500 000 Kč
CELKEM již získané finance pro MAS na přípravu SCLLD:
169 891 352 Kč
2
Poměr získaného k vložené investici 2 091 798 Kč .
82 x více
Dosažené výsledky v rámci vyjednávání pro další plánovací období – přepokládané částky:
Výchozí stav (z PRV)
108 520 000 € = 2 930 040 000 Kč
Již dojednáno (z PRV, IROP, OP ZAM, OP VVV, OP PIK)
631 850 000 mil. € = 17 059 950 000 Kč
CELKEM reálný předpoklad (z PRV, IROP, OP ZAM, OP VVV, OP PIK) pro MAS na implementaci SCLLD:
1 404 270 000 € = 37 915 290 000 Kč
Poměr dojednaného k vložené investici 2 091 798,- Kč
8 226 x více

1
2

Stav k 7. 3. 2014
Částka 2 091 798 Kč je výše financí vynaložených na vyjednávání v období 2012 – 2014 (již proplacené a plán do 3/2014).
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Výsledky vyjednávání:
Na základě zkušeností nabytých v programovém období 2007–2013 bude hledána optimální role pro MAS
případně NS MAS ČR v oblasti vytváření sítí národní a mezinárodní spolupráce v rámci využívání metody LEADER.
V návrhu Dohody o partnerství pro programové období 2014-2020 je uvedeno, že CLLD bude realizován nejen
prostřednictvím Společné zemědělské politiky, ale i prostřednictvím dalších operačních programů v rámci EFRR a
ESF.
Dále je v Dohodě o partnerství uvedeno, že integrovaného nástroje CLLD bude mimo Program rozvoje venkova
využito také v OP Zaměstnanost, OP Výzkum, vývoj a vzdělávání, OP Podnikání a inovace pro
konkurenceschopnost, OP Životní prostředí a v Integrovaném regionálním operačním programu. Z EZFRV bude
vyčleněno minimálně 5 % v Programu rozvoje venkova. Konečné částky z EFRR a ESF pro CLLD budou doplněny
do 15. 3. 2014.
Integrovaného nástroje CLLD bude využito ve venkovském území, konkrétně v územích MAS tvořeném správními
územími obcí s méně než 25 000 obyvateli, kdy maximální velikost MAS nepřekročí hranici 100 000 obyvatel a
nebude menší než 10 000 obyvatel.
Hlavním cílem využití CLLD je posílení územní soudržnosti venkovského území a zajištění dlouhodobého
udržitelného rozvoje území s řešením vztahů mezi obcemi s periferní a stabilizovanou typologií a venkovskými
rozvojovými centry.
Přehled financování do vyjednávání viz http://nsmascr.cz/content/uploads/2014/03/Činnost-výsledky-ainvestice-do-vyjednávacího-týmu-za-období-2012-2014.pdf
Do 15. 3. by měla být finalizována textace do Dohody o partnerství včetně alokace pro CLLD. Velký dík patří
partnerským organizacím SMS a SPOV. Částka na CLLD by se mohla dostat na hranici přes 30 miliard Kč,
v současnosti je vyjednáno 17 miliard Kč. Velkým úspěchem je, že v IROP je samostatná prioritní osa ve výši 8 %
alokace OP. Dále se čeká se na stanovení rozhodnutí, z čeho budou hrazeny režijní náklady MAS. Nemělo by to
být z alokace na projekty a je vedena diskuze o financování z OPTP nebo IROP. Ve finále je to na rozhodnutí vlády.
Dále se intenzivně jedná s AOPK o zapojení MAS v rámci OP ŽP a OP PIK, kde je ještě nutné velké vyjednávání.
Jedná se o to, aby byly podpořeny všechny MAS, které projdou standardy a také strategie byly schvalovány jako
přijatelné a ne výběrem.
Evropské strukturální a
investiční fondy (ESI
fondy)
OP Doprava

Současné
plánovací
období
2007 – 2013
0

Výchozí
stav
2014 - 2020

Současný stav v průběhu vyjednávání 2014 –
2020
k datu 1. 3. 2014

Co chceme
do 22. 7. 2014

0

0

0 (ani nelze)
3 % = 2,14 mld.

OP Životní prostředí

0

0

Zapojení MAS do implementace v rámci
spolupráce s AOPK > projekty spolupráce,
dokladování souladu projektu se SCLLD (+ 10
bodů)

PRV

5,6 % = 5,3
mld. Kč

5 % = 2,93
mld.

5%
108,52 mil. € 2930,04 mil. Kč

5 % = 6 mld. (navýšení
PRV přesunem
z prvního pilíře o 10
%)

OP Rybářství

0

0

0

0

OP Podnikání a inovace
pro konkurenceschopnost

0

0

OP Vývoj, věda a
vzdělávání

0

0

Otevřena (pouze) teoretická možnost zapojení
CLLD do OP – předmětem by měly být dotace pro
mikropodniky – v přípravě
garantována ochota využít MAS jako
komunikačního kanálu pro zvýšení
informovanosti a absorpční kapacity
21,62 mil. €
Řešení absorpce a poradenství v rámci technické
pomoci

6 % = 5,77 mld.

7 % = 5,96 mld.
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OP Zaměstnanost

0

0

Integrovaný regionální OP

0

0

OP Technická pomoc

0

0

Kolik v €?
Kolik v Kč?

3%
52,26 mil. € 1411,02 mil. Kč
výběr 50 MAS dle potřebnosti území
+
možnost být nositelem IN v IP 2.1, kde je
alokováno 287,43 mil. €, z čehož by mohli MAS
využít např. 30 %, tedy
86 mil. €
8%
389,72 mil. € 10522,44 mil. Kč
0

7 % = 3,46 mld.

15 % = 18,97 mld.
Provozní a animační
náklady 9,9 mld.

636,5 mil. €
5,3 mld. Kč

3,45 mld. Kč

17,18 mld. Kč

49,72 mld. Kč

Práce koordinátora končí v březnu 2014. Aktivity Pošmurného budou stále v IROP a DoP. Následující jednání budou
stěžejně na ŘO jednotlivých OP.
Důležité je si uvědomit, že vyjednávání nekončí tím, že budou OP ve finálních verzích. Tím spíše práce začíná.
NS MAS se stala důležitým hráčem na poli regionálního rozvoje a důležitým regionálním partnerem pro ministerstva a
vládu – zástupci jsou v nejvyšších orgánech v gesci premiéra. Nutné je se zabývat profesionalizací jak na úrovni
jednotlivých MAS, tak i na úrovni NS MAS. Nebylo by dobré takto vydobytou pozici ztratit.
Tým jako takový pokračuje a členové jsou v orgánech, které budou pokračovat i v rámci období 2014-2020. Pracovní
skupiny se překlopí do Monitorovacích Výborů OP, Rada pro fondy bude také dále fungovat.

Diskuze:
V rámci diskuze dodal Žůrek za SMS, že byl na jednání OPTP jako zástupce této organizace. Je důležité být i
v takovýchto orgánech. Protože zaznělo mnoho informací, dotazoval se, zda by Pošmurný řekl, jak by si
představoval skupinu pro budoucí aktivní roli NS MAS a také jaká je představa kanceláře NS MAS představující
tajemnicí. Je potřeba mít ty struktury nastavené tak, aby se vše nerozplynulo mezi rukama.
Pošmurný odpověděl, že čím je více práce, tím je nutná větší profesionalizace, a tím také více peněz. Je potřeba
vědět, kde se na to vezmou finance. Jedná se nejen o finance na činnost MAS, ale i na činnost NS MAS.
V letošním roce se vyjednalo 2,5 mil. Kč na činnost z OPTP jako poradenský orgán v rámci tvorby SCLLD. V DoP je
věta, že bude hledána podoba pro síťování i prostřednictvím NS MAS. Důležitá je komunikace s partnery a MAS
v rámci přenosu informací dále k ŘO OP. Prostřednictvím SCLLD je možnost získat data z 92% území republiky
v rámci práce v terénu. Otázkou je, zda v rámci činnosti bez financí je možné takto pokračovat v nastaveném
dobrovolnickém režimu. Pro rok 2015 navrhují Středočeské MAS navýšení členských příspěvků na 20 tis. Kč, a tím
zajištění financování na profesionalizaci organizace.
Dále odpověděl na dotaz ohledně OP Rybářství, kde je tak velice malá alokace, že by se administrativně
nevyplatilo metodou LEADER finance implementovat, ztratilo by to smysl. MAS však mohou pomáhat žadatelům
zpracovávat žádosti do PRV, s animací a motivací vzniku žádostí do OP atd.
Špiková doplnila, že v rámci činnosti MAS je momentálně velká výzva v tom, že mají organizace možnost
zaměstnat nové a mladé lidi, kteří přinesou jiné informace, možnosti, zkušenosti s formou jiné práce a zpracování
dat. Ona sama je v MAS jenom tři roky a do NS MAS přinesla potenciál ve formě zpracování map v GIS, který
nastartoval pan doktor Sušanka. Pokud MAS budou v rámci své činnosti podporovat studenty a praxe, přinese to
nové zkušenosti a pohledy. V rámci budoucnosti se NS MAS začala více profesionalizovat a je zaměstnána nová
pracovnice na projekt MMR pro působení v ČR a EU.
Šulák doplnil, že je zde možnost více profesionalizovat i krajské sítě, kde některé KS již realizují své projekty a mají
sekretariát.
Valná hromada Národní sítě MAS ČR bere na vědomí vyhodnocení činnosti vyjednávacího týmu za rok 2013.
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13. Návrh a schválení Plánu práce na rok 2014
Špiková představila návrh plánu práce pro rok 2014 dle hlavních bodů:
PS LEADER
Hájit zájmy všech MAS při přípravě a realizaci dotačních programů EU.
Podílet se na zpracování metodik pro nastavení standardů práce MAS.
Aktivně se podílet na nastavení implementačních postupů a pravidel pro MAS v období 2014–2020 s využitím
zkušeností z předchozích období.
Hájit zájmy MAS a principy metody LEADER (komunitně vedeného místního rozvoje) při realizaci jednotlivých
operačních programů.
PS Mezinárodní spolupráce
Zastupovat venkovské hnutí v Evropské asociaci LEADER pro rozvoj venkova (ELARD) a síti PREPARE a udržovat
partnerství s dalšími národními sítěmi MAS.
Zabezpečit chod českého předsednictví ELARD aniž by tím byla limitována činnost PS Mezinárodní spolupráce.
Propagace a zavádění CLLD na české i mezinárodní úrovni v rámci seminářů, konferencí, pracovních skupin apod.
Předávání poznatků z EU na českou úroveň.
Šíření metody LEADER/CLLD na Balkán.
PS Program a vize
Pomoc při naplňování Národního strategického plánu LEADER 2014+.
PS Public relations (PR)
Zprovoznit „komunikační IT body“ na půdě ČZU (popř. dalších VŠ) jako nástroj informací o NS MAS ČR.
Zpracovat návrh pravidel komunikace směrem dovnitř i ven pro NS MS ČR.
Zformovat mediální tým (novináři + členové PS) a pozitivně propagovat a medializovat výsledky práce NS MAS ČR
vůči sdělovacím prostředkům.
PS Vzdělávání
Vytvářet na úrovni NS MAS ČR vhodné podmínky pro spolupráci MAS s vysokými školami působícími na území ČR.
Vytvářet podmínky k tomu, aby se MAS více angažovaly při navazování neformální spolupráce se středními školami,
které působí na jejich území nebo jsou k jejich území místně příslušné (tj. působí ve městech nad 25 000 obyvatel).
Zajistit zapojení zástupců KS MAS Královehradeckého, Libereckého, Moravskoslezského, Pardubického a kraje
Vysočina do PS Vzdělávání NS MAS ČR.
Zajistit, aby v nových stanovách NS MAS ČR bylo zakotveno, že kromě „přenosu poznatků a zkušeností mezi své
členy“ vytváří NS MAS ČR také „vhodné podmínky pro vzdělávání svých členů“.

Celý plán práce je k dispozici na http://nsmascr.cz/content/uploads/2014/03/Pl%C3%A1n-prace-2014.pdf
Usnesení VH 9/2014:
Valná hromada Národní sítě MAS ČR schvaluje plán práce na rok 2014.
většina pro
schváleno
Špiková představila návrh plánu práce vyjednávacího týmu:
-

Spolupracovat na zapracování maximální možné alokace na CLLD v Dohodě o partnerství.
V návaznosti na schválenou alokaci na CLLD v Dohodě o partnerství nadále spolupracovat s ŘO OP na nastavení
implementace CLLD v OP.
Zajistit obsazení jednotlivých pracovních skupin, řídících výborů OP a monitorovacích výborů odborníky z řad NS
MAS, a pro tyto zástupce zajistit jednotný přenos informací a vzdělávání.
Spolupracovat s MAS na tvorbě SCLLD včetně podkladů pro možný návrh alokací do akčních plánů SCLLD.

Plénum bylo vyzváno ke schválení či doplnění mandátu k vyjednávacímu týmu.
Usnesení VH 10/2014:
Valná hromada Národní sítě MAS ČR schvaluje mandát na Vyjednávání pro rok 2014 v předloženém rámci.
pro: optická většina
proti: 0
zdržel se: 2
schváleno
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14. Aktivity NS MAS ČR v ELARD v roce 2014
Sršeň seznámil přítomné s plánem činnosti NS MAS v rámci ELARD. Od 1. 1. 2014 je NS MAS předsednickou zemí
ELARD pro období 2014-2015. Prezidentem byl jmenován on jako zástupce NS MAS v této organizaci. Tento rok
proběhly organizační změny, které souvisely se změnou sídla do Českého domu v rámci Stálého zastoupení.
S tímto také souvisela úspora prostředků. Současně jsou také jistou posilou dvě nové spolupracovnice – jedna
v rámci projektu NS MAS z MMR a druhá jako dobrovolnice. Počítá se i s dalším působením po ukončení projektu.
Budou získávány informace přímo v rámci činnosti v Bruselu pro co nejlepší nastavení CLLD v ČR a celé EU. Cílem
je nastartovaná metoda co nejrychleji a nejefektivněji. Druhou činností je přenos zkušeností z NS MAS na ELARD
například v rámci samofinancovatelnosti, rovného členského příspěvku atd. ELARD také pracuje z velké části
dobrovolnicky a je účastníkem jednání v EU a účastní se v orgánech pro přípravu období. Je vhodné více využít
zkušeností z členských zemí.
Podpora metody LEADER na Balkáně je pokračováním projektu v rámci finského předsednictví. Dále se metoda
LEADER líbí a prezentuje také v Japonsku a Číně. V budoucnu je nutné zaujmout mladé lidi a navázat spolupráci
v rámci činnosti MAS. Mládežnické parlamenty či stáže jsou dobrým způsobem seznámení a navázání
komunikace jak v rámci ČR, tak celé EU. Spolupráce s organizacemi na Evropské úrovni je také další činností
ELARD.
ELARD se prezentuje také v Bruselu, kdy 14. 5. bude pořádána velká oslava metody LEADER, kde bude společně
s EK představena „kuchařka“ pro MAS „Jak realizovat LEADER“. Dále se plánují akce přímo v ČR a semináře
v krajích k území dimenzi podpořené MMR.
Diskuze:
Kopecký se dotazoval, proč je nejvyšší objem finančních prostředků na CLLD v ČR, kde je problém v ostatních
zemích? Sršeň odpověděl, že problémem je politika jednotlivých států. Je nutné se připravit na to, že teď máme
dobré podmínky, ale v budoucnu to tak být nemusí. ČR je ve vývoji. Bohužel je nastavení v jiných zemích na
osobních vazbách. V ČR je dobrá pozice způsobena tím, že NS MAS je jednotná, jsou tu aktivity koordinátora
Pošmurného a celého vyjednávacího týmu a venkovské organizace jsou jednotné.
Krist doplnil návrh zaměření činnosti NS MAS pro PS Mezinárodní spolupráce i na Ukrajinu a následně i ELARD.
Sršeň potvrdil, že aktivity se mohou rozšířit na celé Východní partnerství. Hroch doplnil, že bude prezentovat
tyto plány na své návštěvě na Ukrajině. Dále ještě doplnil poděkování tajemnici Špikové a předsedovi Winterovi
za jejich činnost v NS MAS. Zdůraznil, že je důležité je se setkávat a řešit věci společně. Upozornil, že by se mělo
následné „hledání“ nového předsedy učinit ve spolupráci všech členů a diskuzi ještě před Valnou hromadou.
Usnesení VH 11/2014:
Valná hromada Národní sítě MAS ČR schvaluje návrh rozšířit aktivity PS MS na Východní partnerství, především
Ukrajinu.
pro: optická většina
proti: 0
zdržel se: 2
schváleno
Dotaz z pléna směřoval na SMO, kde se jasně říká, že MAS končí rokem 2020. Je nutné si vybudované postavení
MAS hlídat. Sršeň doplnil, že metoda LEADER má velký potenciál i bez finančních prostředků a je potřeba toto
nastavení nepokazit a dále rozvíjet, nebude již druhá šance.
Vrácení k řešení neuhrazení členských příspěvků viz bod. 11
Předseda se vyjádřil k neuhrazení členských příspěvků MAS Karlštejnsko a MAS BRÁNA PÍSECKA. Dle Stanov je
povinností člena platit členské příspěvky. MAS byly vyzvány formou upomínek k zaplacení a do dnešního dne se
tomu tak nestalo. U MAS Karlštejnsko přišel návrh na zápočet vůči faktuře ve výši cca 50 tis. za účast na
hodnocení projektů spolupráce v roce 2011. Tato faktura byla vrácena již podruhé s vyjádřením, že je
neopodstatněná. Projekty spolupráce nehodnotí NS MAS, ale MZe a proto nelze NS MAS nic fakturovat. Účast
byla dobrovolná.
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Předseda návrhové komise Oliva přednesl návrh usnesení na podmínečné vyloučení, pokud nebude uhrazen
příspěvek do určitého data.
Hanačík za MAS Karlštejnsko požádal, že pokud bude přijímáno usnesení o podmínečném vyloučení tak, aby bylo
dáno předsedovi za úkol provést dohadovací řízení v rámci předložené faktury, zda to co říkal je v souladu
s postupem dle Stanov organizace. Předseda Winter odpověděl, že odmítá dohadovací řízení v rámci faktury,
která není oprávněná.
Capáková ještě za Vodňanskou rybu doplnila, že dle odpovědi Pošmurného není moc spokojena, ale bude se
snažit informace předat dále své Valné hromadě.
Winter reagoval, že se NS MAS nepodařilo vyjednat OP Rybáštví, a to i uvedl ve Výroční zprávě. NS MAS nebyla
na jednáních k tomuto OP, protože její zástupci nebyli přizváni, i když to bylo přislíbeno. NS MAS z tohoto OP
byla vyloučena. Pošmurný doplnil, že v tomto OP je pouze 900 mil. Kč a nemá jako jediný schválena nařízení. Po
konzultaci s panem Poláškem (zástupce za Jihočeský kraj) byla dána nominace zástupce do tohoto OP, ale nebyla
akceptována. OP je ten nejmenší v rámci alokace a má velké zpoždění.
Hanačík reagoval na odpověď pana předsedy tím, že pokud bude dána možnost i ostatním MAS zaplatit, tak
doplatí také, a to do 30. 3. 2014 Moderátor vyzval předsedu návrhové komise k navržení usnesení po zjištění
stavu přítomných členů.
Mandátová komise ověřila usnášeníschopnost VH:
Členská základna k datu konání VH: 165
Členové s hlasem rozhodujícím: 117
Valná hromada je usnášeníschopná.
Usnesení VH 12/2014:
Valná hromada Národní sítě MAS ČR schvaluje ukončení členství MAS Vodňanská ryba pro případ, pokud
neuhradí členský příspěvek za rok 2013 (mimořádný) do 15. 4. 2014
pro: 84
proti: 13
zdržel se: 24
schváleno
Usnesení VH 13/2014:
Valná hromada Národní sítě MAS ČR schvaluje ukončení členství MAS BRÁNA PÍSECKA pro případ, pokud
neuhradí členské příspěvky za rok 2013 (řádné a mimořádné) do 15. 4. 2014
pro: 100
proti: 4
zdržel se: 20
schváleno
Usnesení VH 14/2014:
Valná hromada Národní sítě MAS ČR schvaluje ukončení členství MAS Karlštejnsko, o.s. pro případ, pokud
neuhradí členské příspěvky za rok 2013 (řádné a mimořádné) do 30. 3. 2014
pro: 86
proti: 5
zdržel se: 27
schváleno
Předseda v závěru nechal promítnout zmiňovanou fakturu MAS Karlštejnsko, aby Valná hromada potvrdila
jednání předsedy organizace. Borečková navrhla, aby faktura nebyla řešena z důvodu nedodání podkladů
předem. Pošíková navrhla předat věc Kontrolní komisi. Winter bod ukončil s tím, že bude předáno.
15. Návrh a schválení rozpočtu 2014
Špiková přednesla návrh rozpočtu, který byl zaslán v podkladech na VH, dostupné také z
http://nsmascr.cz/content/uploads/2014/03/Rozpočet-2014.pdf
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Plán rozpočtu 2014

poznámka

Příjmy:

6 251 000,00 Kč

Členské příspěvky:

1 610 000,00 Kč

plán - členské příspěvky (10 000 Kč)

Dary na vyjednávání:

755 000 Kč

plán - na činnost vyjednávacího týmu (5 000 Kč
předpokládané dary)

Aktivity společně s CSV – MZe:

885 000 Kč

aktualizace dat o MAS, organizace a zajištění
propagačních akcí

vložné Země živitelka:

100 000 Kč

spoluúčast MAS na zajištění akce

projekt MMR:

400 000 Kč

projekt podpoře

projekt OPTP:

2 500 000 Kč

projekt podán

Úroky banka

1 000 Kč

Výdaje:

5 332 150,00 Kč

PS LEADER:

62 000,00 Kč

PS Mezinárodní spolupráce:

105 000,00 Kč

PS Public relations (PR):

124 100,00 Kč

PS Program a vize:

60 000,00 Kč

seminář a jednání PS

PS Vzdělávání:

40 000,00 Kč

cestovné

Kontrolní komise:

10 000,00 Kč

cestovné

Vyjednávací tým:

217 800,00 Kč

Činnost 01-03/2014

aktivity společně s CSV - MZe a partnery:

847 500,00 Kč

plná refundace ze strany MZe - CSV (plně placené
aktivity) - bez režijních nákladů

projekt MMR:

770 250,00 Kč

maximální dotace 54,35%

projekt OPTP:

2 500 000,00 Kč

maximální dotace 100%

ELARD:

270 000,00 Kč

členský příspěvek a příspěvek na předsednictví

Chod organizace:

325 500,00 Kč

Rezerva:

918 850,00 Kč

Špiková doplnila, že rezerva je převážně závislá na výši darů na vyjednávání.
Hanačík navrhl, aby výše členských příspěvků byly stanoveny na takovou výši, aby pokryla celkovou výši nákladů,
tzn. sloučit členské příspěvky a dary. Pošmurný přednesl již dříve návrh na avízo členských příspěvků na rok 2015
ve výši 20 tis. Kč. Hienl navrhl, zda by bylo možné do budoucna zvážit velikost MAS ve výši členských příspěvků.
Winter reagoval na Hanačíka, že způsob daru je možnost MAS projevit spoluúčast na vyjednávání. Galatík
z Hříběcích hor informoval, že mají problémy s uhrazením příspěvku z vlastních zdrojů, protože obce již nechtějí
být jediným podporovatelem (obce v mnohých případech nejvíce drží činnost nepodpořených MAS formou
příspěvků). Byl vznesen požadavek na připomínky předsedy k jednotlivým návrhům. Předseda potvrdil to, co
navrhl Výbor – výši členských příspěvků 10 tis. Kč s ohledem na již získané prostředky z OPTP. Dále se vyjednává
částka 500 tis. Kč na MAS z PRV, zatím na 112 MAS, ale diskutuje se i o podpoře těch ostatních. Návrh 20 tis. pro
rok 2015 je návrh Středočeského kraje, není to návrh Výboru.
Drška (Otevřené zahrady Jičínska) doplnil, že nelze hlasovat o darech, protože to není relevantní, že i bez toho je
rozpočet v kladném rozdílu o cca 140 tis. Kč. Předseda doplnil, že je tvořena rezerva na rok 2015 – rozpočet a
realita je něco jiného. Čarková odvětila, že při profesionalizaci je nutné něco investovat, protože dobrovolnicky se
to dělat vše nedá.
Z pléna byl vznesen dotaz na účelovost darů a jejich čerpání. Nelze do rozpočtu zahrnout to, že by přispěly
všechny MAS. Špiková reagovala, že veškeré dary jsou evidovány zvlášť a je z nich hrazeno jenom vyjednávání.
Musí se však počítat, že v roce 2012 a 2013 byly hrazeny položky z rozpočtu s tím, že do budoucna budou do
rozpočtu navráceny. Tyto prostředky na vyjednání nemůžou být hrazeny z dotačních zdrojů.
Předseda návrhové komise postupně sdělil přednesené návrhy na usnesení:
1) Spojení členských příspěvků s dary nelze, protože podpora vyjednávání není způsobilá v rámci IV.1.1.
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2) Členský příspěvek na rok 2015 ve výši 20 tis Kč.
3) Zohlednit počet obyvatel při stanovení výše členských příspěvků pro rok 2015 (základ 10 tis. + dle počtu
obyvatel).
Z diskuze byl ve finále hlasován návrh předsedy na usnesení.
Usnesení VH 15/2014:
Valná hromada Národní sítě MAS ČR schvaluje výši členských příspěvků 10 000 Kč pro všechny členské MAS pro
rok 2014 a ukládá Výboru navrhnout systém zvyšování členských příspěvků na rok 2015.
pro: 105
proti: 5
zdržel se: 0
schváleno
Krist ještě doplnil, že výše členských příspěvku je minimální a kdo chce dávat víc, tak může zaplatit třeba formou
daru.
Dále byl přednesen návrh na zajištění předfinancování projektu NS MAS z OPTP
Šulák přednesl návrh, který byl zaslán v podkladech. Výbor na svém jednání 12. 3. tento návrh podpořil. Winter
doplnil, že NS MAS vstoupila do jednání s Českou spořitelnou nejenom pro NS MAS, ale i kvůli jednotlivým MAS,
kde byla vyjednána členská výhoda na základě Rámcové smlouvy o spolupráci pro zvýhodněné úvěry a vedení
účtu na jejich činnost.
Dále přednesl specifikaci kontokorentního úvěru se zajištěním. Moderátor vyzval k hlasování usnesení.
Usnesení VH 16/2014:
Valná hromada Národní sítě MAS ČR schvaluje kontokorentní úvěr u ČS, a.s. na zajištění předfinancování projektu
OPTP, který byl podán 31. 1. 2014 ve výši 2,5 mil Kč. Předfinancování bude zajištěno formou kontokorentního
úvěru ve výši 2 mil. Kč, se zajištěním blankosměnkou vlastní a zástavním právem k pohledávkám z BÚ klienta u
ČS, a.s. a s konečným termínem splatnosti 1 rok od podpisu úvěrové smlouvy.
pro: 104
proti: 0
zdržel se: 5
schváleno
Mandátová komise ověřila usnášeníschopnost VH:
Členská základna k datu konání VH: 165
Členové s hlasem rozhodujícím: 109
Valná hromada je usnášeníschopná.
Dále bylo přistoupeno k hlasování předloženého rozpočtu. V diskuzi byla ještě doplněna informace o výši úroků
v rámci zajištění úvěru do rozpočtu v nákladech.
Usnesení VH 17/2014:
Valná hromada Národní sítě MAS ČR schvaluje předložený rámec rozpočtu pro rok 2014.
pro: 104
proti: 0
zdržel se: 4
schváleno
Valná hromada Národní sítě MAS ČR bere na vědomí návrh podrobného rozčlenění rozpočtu pro rok 2014 jako
rámec činností sekretariátu, Výboru a pracovních skupin.

16. Návrh nových Stanov NS MAS ČR
Pošmurný uvedl tento bod tím, že Valná hromada ve Křtinách zadala úkol k úpravě stanov a paní Saifrtová byla ve
Žluticích rok na to pověřena vedoucí této pracovní skupiny. K návrhům se vyjadřoval Výbor a ve finále také
renomovaný právník JUDr. Lenka Deverová.
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Saifrtová doplnila, že se přihlásili dobrovolníci do PS o 11 členech. Postupně ve finále dotvořili návrh 4 MAS.
Saifrtová poděkovala všem zapojeným za aktivitu. Pošmurný informoval, že Stanovy měly být projednávány také
v rámci KS při připomínkování ve Výboru.
Diskuze:
Z Pléna byl vznesen dotaz na počty členů v rámci usnášeni schopnosti a hlasování v rámci řádné a mimořádné VH.
Tento bod byl diskutován v návaznosti na možnosti řádné a mimořádné VH. Dále byly vzneseny další připomínky
viz členské povinnosti a plnění smluvních závazků orgánů NS MAS.
Moderátor doplnil, že Stanovy prošly právní kontrolou.
Pošmurný informoval, že MAS měly být seznámeny s návrhem Stanov stejně jako dalšími body z jednání Výboru a
členové měli být informováni v průběhu celého roku.
Saifrtová doplnila, že i ona jako jeden z tvůrců Stanov nesouhlasí se všemi ustanoveními, ale je jenom na členech,
zda budou účastni na jednání Valné hromady.
Poslední návrh z diskuze byl schválit Stanovy dle navrženého znění.
Usnesení VH 18/2014:
Valná hromada Národní sítě MAS ČR schvaluje nové Stanovy NS MAS ČR v předloženém znění. Stanovy NS MAS
ČR vstupují v platnost schválením Valnou hromadou NS MAS dne 13. 3. 2014.
pro: 79
proti: 20
zdržel se: 11
schváleno
Winter na závěr bodu poděkoval Saifrtové za aktivitu v rámci návrhu stanov. Dále upozornil, že dle nových Stanov
budou na příští volební Valné hromadě volit členové předsedu a místopředsedy, a proto je nutné na KS
projednat, koho do Výboru pro další období zvolí a kdo bude navržen na předsedu a místopředsedu.
17. Souhrn usnesení a závěr Valné hromady
Předseda návrhové komise přečetl přehled usnesení viz
http://nsmascr.cz/content/uploads/2014/03/usneseni_VH_2014.pdf
18. Ukončení a oběd
Moderátor poděkoval za účast zástupcům MAS. Předseda organizace František Winter poděkoval také za účast a
vyjádřil přání, že by snad na příští Valné hromadě mohli být účastni zástupci všech MAS v ČR v rámci členství v NS
MAS.
Předseda ukončil Valnou hromadu ve 14:00.

Ověřil dne

Zapsala: Mgr. Olga Špiková

25. 3. 2014

Olga Ondráčková

25. 3. 2014

Michala Borečková

