ZÁPIS
Valná hromada MAS Náš region o.s.
11. prosince 2012 v Toužimi
Přítomní: dle prezenční listiny
•

Valnou hromadu MAS Náš region o.s. zahájil v 17.00 hodin předseda sdružení Jan Orosz.
Přivítal přítomné a předal slovo manažerce MAS NR Kamile Prchalové

•

Kamila Prchalová informovala VH o změně členské základny MAS. Ze SOSL a tím pádem i z
MAS vystoupila obec Nová Ves. Naopak se do MAS Náš region přihlásila obec Kolová,
podnikatelka Kateřina Bečková z Měchova u Otročína a občanské sdružení Terra Incognita.
Tím se změnila i územní působnost.
Hlasování o schválení nových členů:
PRO: 15

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Usnesení: Valnou hromadou MAS Náš region o.s. byli přijati noví členové – obec Kolová,
Kateřina Bečková a Terra incognita o.s.
•

Valná hromada dále projednala členství DSO Krašov v MAS Náš region o.s.
− Valná hromada hlasovala o schválení DSO Krašov dalším členem MAS Náš region o.s.
následovně:
PRO: 14

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 1

Usnesení: Valná hromada schvaluje DSO Krašov jako člena MAS Náš region s platností od
11. 12. 2012.
•

Valná hromada občanského sdružení také na svém jednání schvalovala nové členy svých
orgánů. Změny se týkají předsednictva, programového výboru, výběrové komise a revizní
komise.
Usnesení: Valná hromada schvaluje nově zvolené členy do těchto orgánů MAS Náš region s
účinností od 1.1.2013
Předsednictvo:

Předseda MAS:
Místopředseda MAS:
Člen:

Jan Orosz (DSO Krašov)
Vladimír Erps (PO)
Ladislav Hlava (FO)

Programový výbor:
Předseda:
Členové výboru:

Ing. Jiří Šindelář (FOP)
Jaroslav Větrovec (FO), Ing. Jindřich Horáček, Ph.D. (NNO)

Výběrová komise:
Předseda:
Členové:

Marie Šašková (SOSL)
Jaroslav Prchal (PO), Jiří Schierl (NNO)

Revizní komise:
Předseda:
Členové:

•

František Urik (PO)
Miroslav Egert (SOSL), Václav Kotlaba (FO)

Dále si vzal slovo manažer Svazku obcí Slavkovský les pro obnovu venkova Jiří Šindelář a
informoval přítomné o projetech realizovaných a započatých v letošním roce. MAS Náš
region, o.s. podalo na podzim dva projekty spolupráce: Regionální centra setkávání u Haranta
a Kašpara a Vzdělaný venkovan. Oba projekty byly v době konání VH po administrativní
kontrole a v současné době se čeká na rozhodnutí, zda budou schváleny.
− Valná hromada hlasovala o schválení realizace a financování projektu spolupráce
“Regionální centra setkávání u Haranta a Kašpara”.
PRO: 15

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Usnesení: Valná hromada schvaluje realizaci projektu Regionální centra setkávání u
Haranta a Kašpara” a jeho financování prostřednictvím bankovního úvěru.
− Valná hromada hlasovala o schválení realizace a financování projektu spolupráce
“Vzdělaný venkovan”.
PRO: 15

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Usnesení: Valná hromada schvaluje realizaci projektu “Vzdělaný venkovan” a jeho
financování prostřednictvím bankovního úvěru.
•

Manažerka MAS informovala o průběhu realizace dvou schválených projektů – Kraj živých
vod II., který je průběžně realizován od srpna 2012 a jeho hlavními cíli jsou: dokončení

•

naučné stezky KŽV; osazení propagačních a informačních panelů na železniční stanice na trati
Karlovy Vary – Mariánské Lázně; obnova Služetínského pramene; neinvestiční akce Den
živých vod, Kynžvartské kyselky a Den v kraji živých vod. Druhým schváleným a realizovaným
projektem jsou Skrytá bohatsví. Tento project se týká především obcí v Plzeňském kraji a jeho

•

realizací se zabývají především neziskové organizace v jednotlivých obcích. Podrobné
informace o obou projektech jsou na na webových stránkách krajzivychvod.cz.

•

Dále Kamila Prchalová informovala o plánu podat žádost o dotaci na projekt z opatření III.4.1.
“Získávání dovedností, animace a provádění”. Ten umožní nepodpořeným MAS, kterou je i
Náš region, finanční podporu vypracování Místní rozvojové strategie, která bude důležitým
podkladem pro rozdělování peněž MASkám v plánovacím období 2014 – 2020. Strategie je v
současné době již rozpracovaná. Žádost o dotaci ve výši 500 tisíc korun na projekt z opatření
III.4.1. se bude podávat počátkem února 2013.
− Valná hromada hlasovala o schválení podání žádosti o dotaci na projekt z opatření
III.4.1. “Získávání dovedností, animace a provádění” a o jeho případném
předfinancování prostřednictvím bankovního úvěru.
Usnesení: Valná hromada schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt z opatření III.4.1.
“Získávání dovedností, animace a provádění”a v případě jeho schválení financování
prostřednictvím bankovního úvěru.

•

Valná hromada jmenovala v souvislosti s přípravou strategického dokumentu zvláštní Komisi
pro MRS ve složení: Jindřich Horáček za Správu CHKO Slavkovský les, Martin Frank – starosta
města Krásné údolí, Vladimír Erps – Probitas s.r.o., Václav Škalda – zemědělec, P. Zdeněk Filip
Lobkowicz OPraem. , Jiří Schierl – Pod střechou o.s., Jaroslav Větrovec – fyzická osoba.

•

Kamila Prchalová oznámila Valné hromadě plánovanou transformaci MAS Náš region o.s. na
obecně prospěšnou společnost. Zatím vznikne souběžně s občanským sdružením existující
o.p.s. Kraj živých vod. Dosud totiž není vyřešeno, jak by se řešila transformace a tudíž i
zachování historie stávájících o.s.
Do správní rady Kraj živých vod o.p.s. byli nominováni:
Jaroslav Větrovec – fyzická osoba
Jiří Schierl – Pod střechou o.s. (občanské sdružení)
Roman Veselovský – fyzická osoba
Václav Škalda – zemědělec, podnikatel
Jan Orosz – starosta obce Krsy, předseda DSO Krašov
Marie Šašková – starostka obce Otročín, předsedkyně SOSL POV
− Valná hromada hlasovala o nominovaných šlenech správní rady následovně:

PRO: 15

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Usnesení: Valná hromada schvaluje složení správní rady Kraj živých vod o.p.s. ve složení:
Jaroslav Větrovec – fyzická osoba, Jiří Schierl – Pod střechou o.s. (občanské sdružení),
Roman Veselovský – fyzická osoba, Václav Škalda – zemědělec – podnikatel, Jan Orosz –
starosta obce Krsy - předseda DSO Krašov, Marie Šašková – starostka obce Otročín předsedkyně SOSL POV.
Do dozorčí rady Kraj živých vod o.p.s. byli nominování: P. Zdeněk Filip Lobkowicz OPraem.,
Ing. Jindřich Horáček Ph.D. a Ing. Rostislav Milota.
− Valná hromada hlasovala o nominovaných šlenech správní rady následovně:
PRO: 15

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Usnesení: Valná hromada schvaluje složení dozorčí rady Kraj živých vod o.p.s. ve složení:
P. Zdeněk Filip Lobkowicz OPraem., Ing. Jindřich Horáček Ph.D. a Ing. Rostislav Milota.

Jako ředitel Kraje živých vod o.p.s.byl nominován Ing. Jiří Šindelář.
−

Valná hromada hlasovala o nominaci na ředitele Kraje živých vod o.p.s. následovně:
PRO: 14

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 1

Usnesení: Valná hromada schvaluje jako ředitele Kraje živých vod o.p.s. Ing. Jiřího
Šindeláře.

Zapsala: Kateřina Kolářová

Předseda MAS Náš region o.s.: Jan Orosz

Ověřila: Kamila Prchalová

