
ZÁPIS

z 1. zasedání členů VÝKONNÉHO VÝBORU  MAS Stolové hory, o. s.
konané dne 9. března 2015 od 1500 hodin

ve Velkém Poříčí

Přítomní členové: Tomáš Šubert
Vítězslav Vítek
Jaroslav Lád
Petr Šrámek
Stanislav Jirásek
Petr Jirásek
Kateřina Kapková
Tereza Kohlová
Jiří Škop
Josef Thér

Omluvení členové: Richard Štěpánek

Neomluvení členové: -

PROGRAM:

1. informace o předchozích (třech) rozhodnutích per rollam
2. Standardizace - proces, jak budeme v březnu postupovat
3. Strategie a operační programy fondů > dotační prognóza pro MAS SH na rok

2015
4. volba předsedy Výkonného výboru
5. usnesení o členství v Královéhradecké síti MAS
6. vystoupení členů a hledání nových X udržení si členů
7. prominutí členského příspěvku za rok 2012
8. CHKO - Společná část Strategií v této oblasti u více MAS
9. uzavření partnerství s DSO Policka
10.  uzavření partnerství Destin. managementem Kladské pomezí a Broumovsko
11.  uzavření partnerství s Regionální potravinou Broumovska
12.  přezkum financí z roku 2014
13.  finanční prognóza na rok 2015, úvěr u České Spořitelny
14.  jiné
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1. Informace o předchozích rozhodnutích per rollam VV

Manažerka MAS SH zopakovala členům Výkonného výboru obsahy rozhodnutí per
rollam č.1/2014, č.1/2015, č. 2/2015, ke kterým došlo od prosince 2014 do února
2015. Tato rozhodnutí obsahují souhlas se vstupem MAS SH do Národní sítě MAS
v ČR a  souhlas  s požádáním o odklad splátky úvěru  u České spořitelny nejprve
o jeden měsíc a poté o tři měsíce do konce dubna 2015.

2. Standardizace - proces, jak budeme postupovat

Manažerka MAS SH představila Výkonnému výboru proces Standardizace Místních
akčních skupin takto:

STANDARDY PRO PŘIJATELNOST V MAS 
(ve zkratce)

1. ÚZEMNÍ PŮSOBNOST
• celistvost území
• obyvatelstvo
• nepřekrývat území s jinou MAS
• zařazení území obcí do MAS

2. MAS
• partnertsví – veřejný X soukromý sektor max. 49% v rozhodujících orgánech (překontroluji pro

kontrole Stanov)
• sídlo a působnsot partnerů v MAS
• podmínky přistoupení ve Stanovách, Stanovy na webu
• min. 21 partnerů

3. ORGÁNY MAS
• nejvyšší orgán a dále min. zastoupené tyto funkce: rozhodovací, výběrová a kontrolní komise
• 1 partner jen v 1 orgánu
• co mají dělat orgány (překontroluji pro kontrole Stanov)

4.KANCELÁŘ MAS
• pracovník pro realizaci SCLLD v pracovně právním vztahu
• daný obsah internetových stránek

5.INSTITUCIONALIZACE MAS
• spolek
• účetnictví
• finanční zdraví

◦ účetní závěrky
◦ hodnocení personální a majetkové propojenosti

▪ identifikace vlivných skupin = vztahů mezi členy a orgány MAS = vlivná skupina má 
stejného společného majitele > nesmí dojít ke koncentraci hlasovacích práv u 
zájmových skupin

• založení dokumentů ve sbírce listin na rejsříkovém soudu
6. DOKUMENTY

• souhlas obcí se zařazením správního území obcí do územní působnosti SCLLD MAS SH na 
období 2014-2020

• zápisy z volebních jednání našich orgánů
• aktuální stanovy
• účetní závěrky za poslední 3 měsíce (finanční zdraví)

Zatmavené části dokumentu jsou doposud zpracovávány.
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Manažerka MAS SH dále členům Výkonného výboru představila svůj návrh na znění
zájmových skupin v naší MAS:

Návrh zájmových skupin (5-6) pro naše partnery (členy). 
Každý partner může pracovat/ovlivňovat MAS jen v 1 zájmové skupině.

• AKTIVNÍ ŽIVOT V REGIONU/ KVALITA ŽIVOTA/ ŽIVOT A VOLNÝ ČAS
• ZEMĚDĚLSTVÍ A VENKOV/ KRAJINA A ŽIVÝ VENKOV
• DROBNÉ PODNIKÁNÍ
• DĚDICTVÍ REGIONU / OCHRANA PŘÍRODY A KULTURNÍ PAMÁTKY/ ŽIVOTNÍ 

PROSTŘEDÍ
• CESTOVNÍ RUCH A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
• MÍSTNÍ SPRÁVA A ŠKOLSTVÍ/ ROZVOJ OBCÍ

Výkonný výbor diskutoval o znění zájmových skupin a výsledkem je toto znění:

Zájmové skupiny pro naše partnery. 
Každý partner může pracovat/ovlivňovat MAS jen v 1 zájmové skupině.

1. AKTIVNÍ ŽIVOT V REGIONU
2. ZEMĚDĚLSKÁ KRAJINA A VENKOV
3. HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ
4. PŘÍRODNÍ A KULTURNÍ DĚDICTVÍ REGIONU
5. CESTOVNÍ RUCH A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
6. ROZVOJ OBCÍ

O tomto znění hlasoval Výkonný výbor v poměru 5 pro, 0 se zdržel, 0 proti. Výkonný
výbor navrhuje Valné hromadě MAS SH toto znění a změnu Stanov v tomto rozsahu
ke schválení.

3. Strategie a operační programy fondů > dotační prognóza pro MAS SH na rok
2015

Manažerka MAS SH představila členům Výkonného výboru situaci spolku v přípravě
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje. Strategie je rozpracovaná a vede ji
firma VČR, s.r.o. Momentálně pracujeme na návrhové části a čekáme na konečnou
podobu  Operačních  programů,  přes  které  půjdou  peníze  do  MASek,  abychom
přesněji věděli, jakým směrem se orientovat.

Manažerka představila prozatímní Návrhovou část Strategie MAS Stolové hory, o.s.
Výkonnému výboru takto:

NÁVRHOVÁ ČÁST STRATEGIE MAS STOLOVÉ HORY

1. LIDSKÉ ZDROJE
• zaměstnanost 
• sociální služby
• vzdělávání

2. HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ
• podnikání (nelze proplatit přes MAS)
• zemědělství
• cestovní ruch

3. OBNOVA A ROZVOJ VENKOVA
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• dopravní infrastruktura (místní komunikace -  nelze proplatit přes MAS)
• prostředí obcí  (nelze proplatit přes MAS)

4. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
• odpady  (nelze proplatit přes MAS)
• kanalizace

5. ŽIVOT V MAS STOLOVÉ HORY
• spolky (nelze proplatit přes MAS)
• správa území
• rozvojový potenciál (nelze proplatit přes MAS)
• bydlení (nelze proplatit přes MAS)

6. velkoplošně chráněné území
• výsadba stromů
• likvidace bolševníku a křídlatky

4. Volba předsedy Rady

Podle článku XV. Čísla 2 Stanov si Rada na svém prvním fyzickém zasedání volí ze
svého středu svého předsedu. Pan Vítek navrhl za předsedu pana Šuberta, který
návrh přijímá. Došlo k hlasování v poměru 5 pro, 1 se zdržel a 0 proti. Pan Šubert se
stal předsedou Výkonného výboru MAS Stolové hory, o.s.

Při  této  příležitosti  došlo  k  dohodě  mezi  členy  Výkonného  výboru,  že  se  budou
scházet  1x  za  2  měsíce  a  navíc  per  rollam  ve  výjimečných  případech,  které
nesnesou odkladu. 

5. Usnesení o členství v Královéhradecké síti MAS

Manažerka MAS SH představila členům Výkonného výboru svůj návrh na usnesení
Výkonného výboru s následujícím obsahem:

„Výkonný  výbor  MAS Stolové hory,  o.s.  se  usnesl,  aby  MAS Stolové hory,  o.s.,
vstoupila do Krajského sdružení NS MAS Královéhradeckého kraje.“

Výkonný výbor tento návrh přijal a hlasoval o něm v poměru 6 pro, 0 se zdržel, 0
proti. 

6. Vystoupení členů a hledání nových X udržení si členů

- Manažerka MAS představila členům Výkonného výboru situaci členské základny.
Je  možné,  že  členové  budou po Valné hromadě nespokojeni  se  stavem obsahu
Operačních  programů  a  budou  z  MAS  vystupovat.  Manažerka  MAS  bude  do
budoucna hodnotit situaci a oslovovat nové potenciální členy, kterým by mohl stav
Operačních programů vyhovovat. 
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- Výkonný výbor schválil přijetí nového člena, firmy BK Tour s.r.o. poměrem hlasů 6
pro, 0 se zdržel, 0 proti. 

Jelikož tato PO nemá sídlo na území MAS Stolové hory, bude nutné, aby na Valnou
hromadu její zástupce donesl čestné prohlášení, že předmět své činnosti vykonává
na území MAS Stolové hory, o.s.

- Manažerka MAS Stolové hory navrhuje změnu usnesení Valné hromady č. 3/2014
o výši členských příspěvků na následující:

Fyzická osoba a OSVČ: Kč 300,-
Právnická osoba podnikající: Kč 1000,-
Nestátní nezisková organizace: Kč 500,-
Obce do 5 tis. obyvatel: Kč 2000,-
Obce nad 5 tis. obyvatel: Kč 4000,-

na následující znění:

Fyzická osoba a OSVČ: Kč 300,-
Právnická osoba podnikající: Kč 1000,-
Nestátní nezisková organizace: Kč 500,-
Obce do 4 tis. obyvatel: Kč 2000,-
Obce nad 4 tis. obyvatel: Kč 4000,-

Výkonný výbor tento návrh přijal v poměru hlasů 5 pro, 0 se zdržel, 0 proti a navrhl
toto ke schválení Valnou hromadou. K hlasování došlo po odchodu pana Šuberta.

7. Prominutí členského příspěvku za rok 2012

Manažerka představila členům Výkonného výboru situaci s dluhy v položce členké
příspěvky našeho rozpočtu. Výkonný výbor došel k závěru, že nebudeme odpouštět
z mimořádných důvodů členské příspěvky a tyto osoby budou dále účetně vedeni
jako  dlužníci.  Na  Valné  hromadě  budeme hovořit  o  tom,  že  někteří  tito  členové
mohou dosáhnout na témata, která budou moci být dotovaná přes MAS, a byla by
škoda,  aby  tito  členové  byli  vyloučeni  nebo  vystoupili  z  MAS SH.  Dále  jsme se
usnesli na tom, že pan Daniel Denygr neukončil své členství ke konci roku 2012, jak
to  s  ním manažerka  diskutovala  přes  e-mail,  ale  až  k  31.12.2014,  neboť  máme
doklady o tom, že v letech 2013-2014 se jako FO VH účastnil a hlasoval.

8. -  11. CHKO - Společná část Strategií  v této oblasti  u více MAS,  Uzavření
partnerství  s  DSO  Policko,  Uzavření  partnerství  Destin.  managementem
Kladské pomezí a Broumovsko, Uzavření partnerství s Regionální potravinou
Broumovska

Tyto body byly spojeny a krátce prodiskutovány.  MAS Stolové hory se zaměří na
spolupráci  s  MAS  Broumovsko,  neboť  jejich  Strategie  obsahují  společnou  část
o CHKO Broumovsko.  MAS Stolové  hory  o.s.  žádá  pana Vítka,  který  je  zároveň
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předsedou DSO Policka, aby na veřejné schůzi DSO Policka přednesl naši žádost
o uzavření  partnerství  s  tímto  spolkem,  neboť  se  jí  ani  manažerka  MAS SH ani
předseda MAS SH nebudou moci zúčastnit. Manažerka 
MAS Stolové hory bude v budoucnu usilovat o uzavření partnerství s Destinačními
managementy  Kladské  pomezí  a  SDM  Broumovsko  a  začne  jednat  o  našich
možnostech ve společnosti Regionální potravina Broumovska.

12. Přezkum financí z roku 2014

Manažerka MAS SH představila členům Výkonného výboru výkaz zisků a ztrát MAS
SH  za  rok  2014  spolu  s  vypracovanou  Výroční  zprávou  o  činnosti,  cash  flow
a hospodařením MAS Stolové hory, o.s. Tento dokument je obsahem přílohy zápisu,
a patří do usnesení č. 5/2015. 

Výkonný  výbor  tento  dokument  přijal  a  navrhuje  Valné  hromadě  jeho  schválení
v poměru 6 pro, 0 se zdržel a 0 proti.

13. Finanční prognóza na rok 2015, úvěr u České Spořitelny

- Manažerka MAS SH představila členům Výkonného výboru návrh rozpočtu MAS
Stolové hory, o.s. na rok 2015. Tento dokument je obsahem přílohy zápisu a spadá
pod usnesení č. 5/2015. 

Výkonný  výbor  tento  dokument  přijal  a  navrhuje  Valné  hromadě  jeho  schválení
v poměru 6 pro, 0 se zdržel a 0 proti.

-  Dále schůze hovořila o situaci,  kdy má MAS SH dluh/nesplacený úvěr u České
spořitelny, jehož splatnost končí k 30.4.2015. Manažerka MAS představila členům
Výkonného výboru sumarizaci tohoto problému v následujícím dokumentu:

Pokuta SZIF – sumarizace problému
 
12.7.2013 - Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR mezi MAS Stolové hory
a Státním zemědělským intervenčním fondem (SZIF)  –  dotace stanovena na 500.000  Kč,  termín
předložení Žádosti o proplacení výdajů je 30.6.2014.
 
10.10.2013 – uzavřena smlouva o úvěru mezi Mgr. Jiřím Škopem, předsedou MAS Stolové hory, o.s.
a Ing. Pavlem Stránským z České spořitelny na 500.000 Kč, s možností čerpání do 30.6.2014, splatit
do 31.12.2014.
 
24.6.2014 – Eva z MAS Stolové hory předala příkazy k     úhradě (6 ks na částky 6.000,- Kč, 64.735,-
Kč, 3.000,- Kč, 2x 8.500,- Kč a 100.000,- Kč) v celkové částce 190.735,- Kč na pobočce ČS v Polici
nad Metují,  část  byla  k  proplacení 27.6.2014 (v  pořádku) a část  k  30.6.2014.  Druhá část  nebyla
30.6.2014  proplacena.  Příkazy  k  úhradě  máme  jen  ty  nové,  znovu  podané,  aby  mohlo  dojít  k
proplacení, a to 3.7. splatné 7.7. (ty neproplacené se nearchivují a jejich kopii nemáme)
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30.6.2014 – nesplnění podmínek smlouvy s     SZIF

1.7.2014 – x telefonátů od pana Stránského Evičce a předsedovi 
(hovory se prý v ČS nearchivují)

7.7.2014 – podepsán 1.dodatek úvěrové smlouvy, možnost čerpání je posunuta do 31.7.2014 (na
návrh pana Stránského)
 
7.7.2014 – pohyb na úvěrovém účtu – zaplaceno 190.735,- Kč panem Stránským
na základě příkazů k úhradě z 3.7.2014
 
22.7.2014 – žádost o udělení výjimky (termínu 7.7. pro splnění podmínek, místo 30.6.), Mgr. Josef
Thér, místopředseda MAS Stolové hory, o.s., adresováno MZ ČR

x.7.2014 – email od pana Chocholouše, vedoucího pro Východní Čechy ČS (na vyžádání MAS) –
píše, že MAS požádala 27.6.2014 o proplacení 6ti příkazů se splatností 30.6.2014. Následně jsme byli
požádáni o doklady, které jsme odeslali 30.6.2014 v 10:48 hod na email panu Stránskému, ale jemu to
prý nepřišlo a tak jsme nesplnili  účelovost čerpání a čerpáno nebylo. Na proplacení první poloviny
příkazů k úhradě doklady potřeba nebyly – byly proplaceny i bez toho. Eva poslala email znovu 1.7.,
kde dala do kopie email  z 30.6.  (proto ví  pan Chocholouš čas...).  Eva prý napsala špatně email.
Adresu. Dokázat to nemůžeme, email už Eva ve schránce nemá (Police nad Metují emaily doručené
před x měsíci maže).
 
18.9.2014 – žádost o udělení výjimky, odpověď Ing. Taberyho, ředitele odboru PRV- …Pracovník
ČS a.s. odmítl faktury proplatit bez doložení objednávek, ačkoli platby již dříve probíhaly pouze na
základě  faktur.  Pracovnice  MAS  odeslala  požadované  objednávky  prostřednictvím  emailu  (který
bohužel  nemáme)  30.6.2014.  Dle  vyjádření  banky  však  tento  email  doručen  nebyl…Za  splnění
podmínek odpovídá žadatel (my!!)… Přezkumná komise potvrdila postup SZIF a nedoporučila udělení
výjimky. (žádné vyjádření, že jednáme podle správního řádu!!!)
 
29.10.2014 – oznámení o schválení platby datovou schránkou od Regionálního odboru SZIF v HK,
Ing. Aleš Sobel – schváleno 33.823- Kč (=6,76%) a po provedení korekce se sankcí   209.593,- Kč x
2)
 
11.11.2014 – žádost o přehodnocení uložené sankce a žádost o prominutí sankce  napsána Mgr.
Škopem (není tu adresát)
 
4.12.2014 – Stanovisko k žádosti o přehodnocení uložené sankce Ing. Jana Hadačová, ředitelka
odboru  kontrol  projektových  opatření  rozvoje  venkova  -  …Vy  jste  však  doposud  neprokázali,  že
k pochybení nedošlo vinou MAS Stolové hory, ale že pochybila ČS. K tomuto závěru taktéž dospěla
po projednání Vašeho případu Přezkumná komise MZ. (opět bez zmínky o SPřádu)
 
19.12.2014 – schůzka s Ing. Stránským v Polici nad Metují o dalších možnostech
 
31.12.2014 – podepsán 3. dodatek úvěrové smlouvy o prodloužení 1 měsíc, tedy do 31.ledna 2015

20.1.2015  –  dopis  manažerky  MAS  panu  Smolovi,  našemu  kontrolorovi  u  SZIF,  jaké  máme
možnosti dalšího žádání o odpuštění

29.1.2015 –  vyjádření k dopisu o přehodnocení  – trvají na stanovisku přezkumné komise MZ ze
dne 4.12.2015 (vyřídil Ing. Smola)
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30.1.2015 – podepsán 3.dodatek úvěrové smlouvy o prodloužení na 3 měsíce do 30.4.2015

Tato  situace  musí  být  neprodleně  řešena.  Nejlepší  bude  promluvit  si  o  tom  se
starosty obcí a co nejdříve spaltit dluh u České spořitelny půjčenými prostředky nebo
dary/mimořádnými členskými příspěvky, např. od odbcí xKč/osobu žijící v dané obci.

14. jiné

Manažerka pošle členům MAS SH logo, aby ho umístili na svých webech.

Konec: 17*00 hod

zapsala: Kateřina Kapková

Velké Poříčí, 9.března 2015
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Usnesení Výkonného výboru

dne 9.března 2015 ve Velkém Poříčí

Usnesení č. 3/2015

Výkonný výbor MAS Stolové hory, o.s. volí svého předsedu, a to pana Ing. Tomáše
Šuberta v poměru hlasů 5 pro, 1 se zdržel, 0 proti.

Usnesení č. 4/2015

Výkonný  výbor  MAS Stolové  hory,  o.s.  se  usnesl,  aby  MAS Stolové  hory,  o.s.,
vstoupila do Krajského sdružení NS MAS Královéhradeckého kraje v poměru 6 pro, 0
se zdržel, 0 proti.

Usnesení č. 5/2015

Výkonný  výbor  MAS  Stolové  hory,  o.s.  navrhuje  Valné  hromadě  ke  schválení
následující dokumenty:

1. Výroční zprávu MAS Stolové hory, o.s. za rok 2014 (viz. příloha)
- 6 pro, 0 zdržel se, 0 proti

2. Rozpočet MAS Stolové hory, o.s. na rok 2015 (viz. příloha)
 - 6 pro, 0 zdržel se, 0 proti

3. změnu výše členského poplatku
 - 6 pro, 0 zdržel se, 0 proti

4. znění zájmových skupin
- 5 pro, 0 zdržel se, 0 proti

Usnesení č.6/2015

Výkonný výbor MAS Stolové hory, o.s. přijímá nového člena MAS Stolové hory, o.s.,
a to firmu BK Tour, s.r.o., v poměru hlasů 6 pro, 0 se zdržel, 0 proti.

…......................................
Ing. Tomáš Šubert

Předseda Výkonného výboru MAS Stolové hory o.s.

a

…....................................
Petr Šrámek

Ověřovatel zápisu
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