Místní akční skupina Království – Jestřebí hory, o.p.s.
Pod Městem 624, 542 32 Úpice, www.kjh.cz

Zápis ze sněmu
Místní akční skupiny Království – Jestřebí hory, o.p.s.
středa 21. 6. 2017 od 17.30
zasedací místnost MAS KJH, o.p.s.

Program:
1. Přivítání
2. Zahájení sněmu MAS, kontrola úkolů z minulých jednání
3. Volba mandátové, volební a návrhové komise a schválení programu
4. Bilance činnosti za rok 2016 – představení Výroční zprávy za rok 2016
5. Přijímání nových členů – Návraty, z. s.
6. Schválení příspěvku na služby dle partnerské smlouvy na rok 2017
7. Volba výběrového výboru
8. Strategie CLLD – aktuální informace
9. Stav dalších projektů MAS
10. Plán aktivit na rok 2017
11. Různé
12. Diskuze
13. Neformální posezení

1. Přivítání
Předseda programového výboru Jan Šída pozdravil přítomné a předal slovo řediteli MAS Janu
Balcarovi, který přivítal také přítomné.

2. Zahájení sněmu MAS, kontrola úkolů z minulých jednání
Byla provedena kontrola úkolů z minulých jednání, všechny úkoly byly splněny.

3. Volba mandátové, volební a návrhové komise a schválení programu
J. Balcar informoval o navrhovaném programu sněmu MAS, který byl rozeslán všem partnerům.
Usnesení č. 1:
Sněm schvaluje program sněmu MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. – viz příloha č. 1.
Hlasování VS: pro – 15, proti – 0, zdržel se – 0
Hlasování SS: pro – 20, proti – 0, zdržel se – 0
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Sněm MAS schválil, aby mandátová, volební a návrhová komise pracovaly každá v počtu tří členů.
Souběžně schválil zapisovatelku a dva ověřovatele zápisu.
Usnesení č. 2:
Sněm schvaluje tříčlenné komise a volbu do komisí jako veřejnou.
Hlasování VS: pro – 15, proti – 0, zdržel se – 0
Hlasování SS: pro – 20, proti – 0, zdržel se – 0
Usnesení č. 3:
Sněm MAS schvaluje mandátovou komisi jako tříčlennou ve složení T. J. Sokol Havlovice (Miloslav
Tohola), obec Chvaleč (Radka Jansová), NO CČSH (Dita Gollová).
Hlasování VS: pro – 15, proti – 0, zdržel se – 0
Hlasování SS: pro – 20, proti – 0, zdržel se – 0
Usnesení č. 4:
Sněm MAS schvaluje návrhové komisi jako tříčlennou ve složení Obec Chotěvice (Josef Davidík),
Základní organizace Českého svazu chovatelů Úpice (Jan Balcar) a Obec Vítězná (Nikola Tylšová).
Hlasování VS: pro – 15, proti – 0, zdržel se – 0
Hlasování SS: pro – 20, proti – 0, zdržel se – 0
Usnesení č. 5:
Sněm MAS schvaluje volební komisi jako tříčlennou ve složení T. J. Sokol Libňatov (Kateřina Valdová),
Obec Libňatov (Jaroslav Tomeš) a Vladimír Diblík (Vladimír Diblík).
Hlasování VS: pro – 15, proti – 0, zdržel se – 0
Hlasování SS: pro – 20, proti – 0, zdržel se – 0
Usnesení č. 6:
Sněm MAS schvaluje zapisovatelku Kateřinu Valdovou a ověřovatele zápisu Pálenka z. s. (Jaroslav
Jörka) a ZŠ Úpice-Lány (Petr Kalousek).
Hlasování VS: pro – 15, proti – 0, zdržel se – 0
Hlasování SS: pro – 20, proti – 0, zdržel se – 0

4. Bilance činnosti za rok 2016 – představení Výroční zprávy za rok 2016
Byla představena Výroční zpráva společnosti za rok 2016. VZ je vyvěšena na www.kjh.cz a i vložena
do sbírky listin v Obchodním rejstříku. Je přílohou č. 2 tohoto zápisu.
Sněm MAS bere na vědomí Výroční zprávu společnosti za rok 2016.
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5. Přijímání nových členů – Návraty 2017, z. s.
Byl evidován zájem jednoho subjektu o partnerství s Místní akční skupinou Království – Jestřebí hory,
o.p.s.
Jitka Černá, zástupce Návraty 2017, z. s. představila sněmu organizaci se zájmem o partnerství.
Usnesení č. 7:
Sněm schvaluje přijetí organizace Návraty 2017, z. s. (nezisková organizace) za partnera MAS
Království – Jestřebí hory, o.p.s.
Hlasování VS: pro – 15, proti – 0, zdržel se – 0
Hlasování SS: pro – 20, proti – 0, zdržel se – 0
Sněm MAS bere na vědomí stav partnerské základy k 21. 6. 2017 (příloha č. 3 tohoto zápisu) a
představení zájemců o partnerství s MAS.
(byl přijat nový partner, který tak může hlasovat)

6. Schválení příspěvku na služby dle partnerské smlouvy na rok 2017
J. Balcar přednesl sněmu návrh finančních příspěvku pro MAS na činnost – jedná se o příspěvek ve
stejné výši jako v roce 2016. Výše příspěvku byla schválena programovým výborem MAS. (Tabulka
s výší finančního příspěvku je přílohou č. 4 tohoto zápisu).
Usnesení č. 8:
Sněm MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. schvaluje výši příspěvku na služby dle partnerské smlouvy
pro rok 2017.
Hlasování VS: pro – 15, proti – 0, zdržel se – 0
Hlasování SS: pro – 21, proti – 0, zdržel se – 0
7. Volba výběrového výboru
Dle statutu MAS mají členové výběrového výboru mandát na dobu jednoho roku (opětovné zvolení je
možné). Délka mandátu je nastavená podle povinností MAS v rámci Standardizace. Je tudíž třeba
zvolit členy výběrového výboru.
Návrh:










Vladimír Diblík (Vladimír Diblík)
Pension Radvanice (Roman Lindauer)
SDH Libňatov (Zdeněk Vít)
Sdružení Franze Wihana (Ludmila Krejčová)
Myslivecké sdružení Svatá Kateřina Chotěvice (Zdeněk Lamač)
Obec Malé Svatoňovice (Vladimír Provazník)
Obec Batňovice (Vladimíra Pátková)
ZŠ a MŠ Havlovice (Jaroslav Balcar)
Obec Chotěvice (Josef Davidík)
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Usnesení č. 9:
Sněm schvaluje volbu členů výběrového výboru, a to ve složení: Vladimír Diblík (FO, zástupce
Vladimír Diblík), Pension Radvanice (Roman Lindauer), SDH Libňatov (Zdeněk Vít), Sdružení Franze
Wihana (Ludmila Krejčová), Myslivecké sdružení Svatá Kateřina Chotěvice (Zdeněk Lamač), obec Malé
Svatoňovice (Vladimír Provazník), obec Batňovice (Vladimíra Pátková), ZŠ a MŠ Havlovice (Jaroslav
Balcar) a obec Chotěvice (Josef Davidík).
Hlasování VS: pro – 15, proti – 0, zdržel se – 0
Hlasování SS: pro – 21, proti – 0, zdržel se – 0
Aktuální složení je příloho č. 5 zápisu.

8. Strategie CLLD – aktuální informace
J. Balcar podal sněmu informace o aktuálním stavu Strategie CLLD – dle informací z MMR nesplnila
některé požadavky – viz příloha č. 6. Aktuálně se pracuje na dokončovacích pracích a strategie bude
podána do 30. 6. 2017. V materiálech pro jednání sněmu je na webu MAS dostupná prezentace
k budoucí možné podpoře – typy aktivit a alokované částky (příloha č. 7).
Proběhla diskuze ke strategie CLLD. Zazněly především tyto otázky: jak bude probíhat následné
čerpání peněz, zda budou stačit alokace na požadavky z regionu a škála oblastí čerpání na území MAS
KJH, o.p.s., a to jak pro veřejný sektor, tak pro soukromý.
Sněm MAS bere na vědomí aktuální informace o strategii CLLD.

9. Stav dalších projektů MAS
Byla shrnuta práce na projektu MAP Trutnov; především výsledky vzájemné spolupráce, Strategický
rámec MAP aktualizovaný v březnu 2017 a možnost pravidelného setkávání pro zástupce škol.
Zřizovatelé škol byli také upozorněni na plánované setkání (konat se bude na podzim 2017), kde bude
možnost se více seznámit s projektem MAP a jeho výhodami pro školy.
Dále byl zmíněn projekt CSS, který má pod záštitou Svaz měst a obcí ČR – v rámci regionu je
nositelem Společenství obcí Podkrkonoší a po dohodě funguje i pro Svazek obcí Jestřebí hory.
S potřebami v rámci tohoto projektu se lze obracet na Radku Jansovou.
Okrajově byly také zmíněny dva projekty, které jsou realizovány ve spolupráci s Úřadem práce.

10. Plán aktivit na rok 2017
Byl představen plán aktivit na rok 2017 a stručně byly shrnuty ty, které již proběhly (Vlajka pro Tibet,
Den Země, O sošku podkrkonošské Sněženky). V plánu jsou tradiční aktivity – příjezd slovenských
partnerů (konec června), Olympiáda pro starší a dříve narozené (7. 9. 2017), trojboj Studentského
parlamentu (8. 9. 2017) a Venkovská konference (listopad 2017).
Sněm MAS bere na vědomí plán aktivit na rok 2017.
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11. Různé
Předsedové komisí zrekapitulovali usnesení za návrhovou, volební a mandátovou komisi.
Usnesení č. 10:
Sněm MAS schvaluje zprávy návrhové, volební a mandátové komise.
Hlasování VS: pro – 15, proti – 0, zdržel se – 0
Hlasování SS: pro – 21, proti – 0, zdržel se – 0

12. Diskuze
Proběhla neformální diskuze a výměna propagačních materiálů mezi jednotlivými účastníky.

13. Neformální posezení
Proběhla diskuze k lepší propagaci regionu, a to MAS i obou dobrovolných svazků obcí, např.
provázaností webu.

Úpice, 21. 6. 2017

Zapsala: Kateřina Valdová

Ověřili: Petr Kalousek, Jaroslav Jörka
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