Valná hromada MAS Náš region
konaná dne 23. 9. 2014 v Toužimi
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Valnou hromadu zahájil v 17.00 hodin předseda MAS Náš region Jan Orosz a přivítal všechny přítomné.
Informoval o důvodech mimořádně konané valné hromady a to o hlavních dvou bodech programu – revizi
členské základny a schválení nových stanov.
Informace o novém plánovacím období
Manažerka MAS Náš region informovala přítomné členy o současném vývoji nového plánovacího
období. V případě MAS se bude v letech 2014 – 2020 realizovat metoda LEADER pomocí
Komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD). Přímé zapojení CLLD (vyhlašování výzev MAS) se
bude realizovat z PRV, IROP a OPZ. Animace území a individuální projekty budou podporovány OP
PIK, OP VVV a OP ŽP.
Revize členské základny
Přihlášku do MAS Náš region si v letošním roce podaly tyto subjekty: ZŠ a MŠ Bezvěrov, Golf klub
Klášter Teplá, Krajská hospodářská komora KK, Město Krásné Údolí, Obec Úněšov, Obec Útvina,
Město Bochov a Město Bečov nad Teplou.
Valná hromada hlasovala o přijetí všech nových členů najednou:
PRO: 16

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Usnesení: Valná hromada jenomyslně přijala ZŠ a MŠ Bezvěrov, Golf klub Klášter Teplá, Krajská
hospodářská komora KK, Město Krásné Údolí, Obec Úněšov, Obec Útvina, Město Bochov a Město
Bečov nad Teplou za nové členy MAS Náš region.
Schválení návrhu úpravy stanov MAS Náš region
Návrh nových stanov předložila přítomným manažerka MAS s tím, že upravit stanovy je nezbytné
kvůli změnám v občanském zákoníku, který ruší občanská sdružení, kdy se tyto právnické osoby
transformují v zapsané spolky, ústavy, případně obecně prospěšné společnosti. V případě MAS
Náš region bylo navrženo využití možnosti automatické změny občanského sdružení v zapsaný
spolek. Dále byl podán návrh na změnu názvu spolku na MAS Kraj živých vod. Důvodem je
doporučení Národní sítě MAS ČR, aby místní akční skupiny měly na začátku svého názvu zkratku
MAS a jejich název popisoval území, na kterém působí.
Ještě před hlasováním si vzal slovo předseda a uvedl, že změna názvu bude krokem správným
směrem vzhledem k tomu, že pod tímto názvem se region prezentuje již delší dobu a je mezi
veřejností znám a také upozornil na fakt, že MAS vlastní ochrannou známku Kraj živých vod.

Valná hromada hlasovala nejprve o změně názvu na MAS Kraj živých vod:
PRO: 19

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Usnesení: Valná hromada jenomyslně schválila změnu názvu na MAS Kraj živých vod.
Před hlasováním o změně stanov manažerka MAS promítla přítomným písemný návrh nových
stanov a vysvětlila jednotlivé body. S připomínkou se ozval starosta města Krásné Údolí Martin
Frank a vytkl, že nebyly stanovy zaslány členům v dostatečném předstihu. Ke stejnému se vyjádřila
starostka města Bečov nad Teplou s tím, že návrh stanov byl vysvětlen na místě a považuje to za
dostatečné.
Valná hromada hlasovala o změně stanov a statutu MAS:
PRO: 18

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 1

Usnesení: Valná hromada schválila návrh změny stanov MAS Kraj živých vod a schválila změnu
statutu organizace na zapsaný spolek se zkratkou z.s.
Nominace do nových orgánů spolku
Tomuto bodu předcházela diskuze o návrzích na aktivní zapojení členů v budoucích rozhodovacích
a kontrolních orgánech, které budou voleny na následné valné hromadě, která se uskuteční
bezprostředně po schválení nových stanov a zapsání spolku do rejstříku.
Všichni nominovaní budou informování s předstihem o svých kompetencích a vyjádří písemně svůj
souhlas s nominací.
Valná hromada předběžně nominovala do Výboru partnerství tyto členy spolku:
 Vladimír Erps
 Jiří Šindelář
 Jaroslav Větrovec
 Ivana Jančarová
 Roman Veselovský
 Jan Orosz
 Olga Haláková
 Martin Frank
 Hana Žemličková
Valná hromada nominovala do Výběrové komise tyto členy spolku:
 Jindřich Horáček
 Marie Šašková
 Jiří Vaněk
 Jiří Schierl
 Miroslav Egert
Valná hromada nominovala do Kontrolní komise tyto členy spolku:
 Filip Zdeněk Lobkowicz
 Richard Tintěra
 Marie Nechutná
Harmonogram administrativních postupů MAS pro období 2014 – 2020
Dále manažerka MAS informovala přítomné o dalších administrativních postupech.
 Pracovní verze SCLLD je zveřejněna na stránkách pracovní skupiny pro udržitelný rozvoj
MMR
 Připravit MAS na splnění Standardizace - příjem žádostí: 22. 11. 2014 – 22. 5. 2015
 24. 11. 2014 - 22. 5. 2015 proběhne příjem žádostí o standardizaci MAS
 únor/březen 2015 - červen/červenec 2015 bude realizován příjem strategií
 leden/únor 2016 předpokládá se schválení strategií
Den živých vod na Umíři
S programem tradiční akce seznámil přítomné předseda MAS a starosta pořadatelské obce Krsy
Jan Orosz a všechny přítomné na akci srdečně pozval.

Informace o projektech realizovaných v roce 2014
O tomto bodě informovala manažerka MAS a přinesla následující informace:
 Akce, které se v letošním roce konaly a projekty, které se uskutečnily:
DEN PRO NÁŠ REGION
III. ETAPA NS KŽV
MOBILIÁŘ NA CYKLOSTEZKÁCH KV - PL
DIVADLO DĚTÍ V NAŠEM REGIONU
Ukončení projektů SKRYTÁ BOHATSTVÍ, KRAJ ŽIVÝCH VOD II, OPTP, ANIMACE
 Akce, kterých se zástupci MAS letos zúčastnili
VALNÁ HROMADA NS MAS TÝNEC NAD SÁZAVOU
SEMINÁŘ K SCLLD V TÝNCI NAD SÁZAVOU
SEMINÁŘ K SCLLD VE VODŇANECH
ZEMĚ ŽIVITELKA
JEDNÁNÍ KS NS MAS KK
KONFERENCE VENKOV 2014 V KONSTANTINOVÝCH LÁZNÍCH
 Akce a projekty, které jsou v realizaci
KOMUNITNÍ CENTRUM KAŠPAR
DEN ŽIVÝCH VOD – 28.10. Umíř/Číhaná
KALENDÁŘ KRAJ ŽIVÝCH VOD PRO ROK 2015
Valnou hromadu v 18.30 ukončil předseda MAS Kraj živých vod Jan Orosz a připomněl přítomným, že do
konce letošního roku se bude konat ještě jedna Valná hromada, která bude volební, neboť bude nezbytně
nutné obsadit nové orgány spolku dle právě schválených nových stanov spolku.

Zapsala dne 23.9.2014:

Kateřina Kolářová

Ověřili dne 25.9. 2014:

Jan Orosz
Ing. Jiří Šindelář

