
 

 

 

 

Zápis z jednání Rady MAS ORLICKO 

 
 
Místo konání: Zasedací místnost MAS ORLICKO, Divišova 669, Žamberk 

 

Dne: 25. 3. 2011, v 9:00 hodin 

 

Účastníci: Ing. Oldřich Žďárský 

 Ing. Dana Hubálková 

 Ing. Josef Paďour 

 Jan Vych 

 Vladimír Šeda 

    

Hosté: Ing. Ivana Vanická 

   
 

Zapisovatelka: Ing. Ivana Vanická 
 

 

 

 

 

Program: 

 

 

Okruh 1: Činnost MAS ORLICKO 
 

1. Zpráva o činnosti za uplynulé období, výhled činnosti na další období 

2. Plán činnosti Rady MAS, plán činnosti dalších orgánů  

3. Rozpočet Leader – 2011 

4. Nominace na členy VK 

5. Rozšíření členské základny 

6. Výroční zpráva - návrh 

7. Účast na prezentačních akcích NS MAS 

 

Okruh 2: Další aktivity 
 

8. Orlické hory – hory pro handicapované, podání přihlášky v roce 2011 

9. Orlicko – region, kde žijeme a chceme žít 

 

OKRUH 3: Členství MAS ORLICKO v NS MAS a KS MAS 
 

10. Zpráva o účasti na jednání KS MAS 

11. Začlenění do NS MAS 

 

 



Předseda MAS ORLICKO přivítal přítomné a zahájil jednání v 9.00 hodin. 

Zapisovatelkou byla stanovena Ing. Ivana Vanická, ověřovatelem zápisu Vladimír Šeda. 
 

 

 

1) Zpráva o činnosti za uplynulé období, plán činnosti na další období 
 

Manažerka informovala o aktivitách, které jsou zajišťovány v souvislosti s realizací programu 

Leader a seznámila Radu s dalším postupem prací, především s předpokládaným harmonogramem 

4. výzvy, dále s kontrolami žádostí o platbu, účastí na kontrolách SZIF. 

 

Rada projednala další možnosti propagace MAS ORLICKO následovně: 

 

1.1/ Vydání zpravodaje č. 2/2011 

Předpokládaný termín vydání – 1. týden v květnu 

 

Obsah zpravodaje: 
 

IV. Výzva - LEADER 

- podrobné informace k aktuální výzvě a podporovaným aktivitám 

- představení ukončených projektů 

- rozhovory s podpořenými žadateli 
 

Projekty spolupráce 

- informace o připravovaném projektu spolupráce (bod 9 jednání) 
 

Nové projekty MAS (ve vazbě na projednání výstupů NS) 

- k diskusi na Radě 25.3. (termín vydání před VH) 
 

Představení MAS ORLICKO 

- představení dalších členů orgánů MAS 

- kontaktní informace, nabídka kanceláře MAS 

 

1.2/ Podpora místních akcí v regionu 

V období ledna až března zajišťuje kancelář MAS propagaci značky „MAS ORLICKO“ podporou 

místních akcí v regionu (plesy, masopust, ...) - propagačními předměty označenými známkou 

Orlické hory – originální produkt. 
 

Podpora místních akcí je jednou z bodovaných aktivit v rámci hodnocení místních akčních skupin 

pracovními skupinami MZE při přidělování bonusu. 
 

Rada se dohodla, že se již nebudou podporovat plesy, ale místo nich se bude MAS účastnit na 

regionálních akcích. 

 

USNESENÍ 
Rada MAS bere na vědomí zprávu o činnosti MAS ORLICKO za uplynulé období a výhled 

činností na další období. 

Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdrželi se 0 

 

USNESENÍ 
Rada MAS ukládá manažerce připravit návrh akcí pro propagaci činnosti MAS ORLICKO a 

návrh rozpočtu na zajištění této aktivity včetně možnosti nákupu vlastního stánku. 

Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdrželi se 0



2) Plán činnosti Rady MAS (plán činnosti dalších orgánů) 

 

Termín Kdo Program 

19.4.2011 RADA MAS 

Příprava jednání VH MAS ORLICKO 

- příprava kompletního rozpočtu pro rok 2011 

- projednání výroční zprávy za rok 2010 

- volby 2011 – nominace na členy MAS a členy orgánů 

MAS 

- návrhová studie – další postup 

- zpráva revizní komise 

- nominace hodnotitelů 

- další 
 

Schválení podkladů pro realizaci IV. Výzvy: 

- metodický postup pro hodnocení projektů 

- další materiály dle potřeby 
 

Informace o přípravě projektů spolupráce 

- zpráva o přípravě projektů spolupráce (sam. bod – 9) 
 

Další informace 

- LeaderFEST – příprava, Země živitelka, … 

 

12.5. VH Jednání Valné hromady MAS 

12.5. – 12.6. RADA 

Pracovní jednání Rady pro přípravu na jednání 12.6. 
 

Schválení podání žádosti na projekt Orlické hory – hory pro 

handicapované 
 

Průběžné informace - Leader 

12.5. – 12.6. 
Revizní 

komise 

Příprava plánu kontrol ukončených projektů 

Příprava směrnice pro monitoring projektů v udržitelnosti 

Bude 

dojednán 

Revizní 

komise 
Kontroly projektů  

12.6. 
Pracovní 

skupina VH 

Projednání dalších aktivit MAS ORLICKO v návaznosti na 

zpracovanou NS, jmenování pracovních skupin 

07 - 08. Prázdniny Bez jednání (příp. mimořádné jednání) 

   

4.10. 
Výběrová 

komise 
Jednání VK pro IV. výzvu 

12 – 13.10. RADA Schválení projektů z IV. výzvy 

 

USNESENÍ 
Rada MAS schvaluje předběžný plán činnosti orgánů MAS. 

Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdrželi se 0 



3) Rozpočet 
 

Manažerka přednesla návrh rozpočtu roku 2011 v rámci opatření IV.1.1. Leader. Finální rozpočet 

bude předložen k projednání dne 19.4.2011. 

 

USNESENÍ 
Rada MAS schvaluje rozpočet dotace Leader pro rok 2011 pro rozpočtové kódy 001 až 004 

dle přílohy zápisu. 

Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdrželi se 0 

 

USNESENÍ 
Rada MAS odkládá rozhodnutí o rozpočtu kódu 005 na příští jednání Rady. 

Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdrželi se 0 

 

 

4) Projednání nominací na členy výběrové komise 
 

Manažerka informovala o návrhu na aktualizaci členů výběrové komise a hodnotitelů. Navrženi 

jsou: Ing. Petr Mareš, Ing. Pavel Fadrný, Mgr. Radomíra Křenová, Ing. Josef Franc, Mgr. Šárka 

Strnadová, Lenka Ševčíková, Oto Pavliš, Jiří Hudeček. 

 

USNESENÍ 
Rada MAS projednala nominace na členy výběrové komise a ukládá manažerce oslovit 

následující subjekty ve věci spolupráce při hodnocení projektů při hodnocení 4. výzvy: Ing. 

Petr Mareš, Ing. Pavel Fadrný, Mgr. Radomíra Křenová, Ing. Josef Franc, Mgr. Šárka 

Strnadová, Lenka Ševčíková, Oto Pavliš, Jiří Hudeček. 

Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdrželi se 0 

 

 

5) Rozšíření členské základny MAS, volby 2011 

 
Rada se seznámila s podanými přihláškami na členství v MAS ORLICKO a projednala ukončení 

příjmu žádostí o členství v roce 2011.  

Dále Rada projednala možnost ukončení členství v MAS ORLICKO z důvodu neúčasti na 

jednáních MAS. 

 

USNESENÍ 
Rada MAS bere na vědomí informace o podaných přihláškách na členství v MAS. 
 

Rada MAS ukládá manažerce zpracovat návrh aktualizace stanov zahrnující ukončení 

členství rozhodnutím valné hromady z důvodu neúčasti na jednáních MAS ORLICKO. 
 

Rada MAS odkládá rozhodnutí o nominacích na uvolněná místa v orgánech MAS. 

Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdrželi se 0 

 

 



6) Výroční zpráva - návrh 
 

Manažerka informovala o připraveném návrhu výroční zprávy, ke které Rada MAS neměla 

připomínky. 

 

USNESENÍ 
Rada MAS ukládá manažerce zaslat členům Rady grafický návrh výroční zprávy k 

připomínkování. 
 

Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdrželi se 0 

 

 

 

7) Účast na prezentačních akcích NS MAS 

 
Rada projednala zapojení do prezentačních akcí NS MAS následovně: 

 

1. LeaderFEST – MAS ORLICKO zajistí propagaci na tuto akci. Propagaci bude zajišťovat za 

všechny MAS Pak na základě členství v KS MAS Pak. 

 

2. Země živitelka – MAS ORLICKO se zapojí do prezentace činnosti MAS Pak. Organizační 

zajištění akce proběhne prostřednictvím KS MAS Pak ve spolupráci s NS MAS a Pak. Jednáním o 

společné propagaci je pověřena předsedkyně MAS Sdružení pro rozvoj Poličska paní Jiřina 

Leinweberová. 

 

3. Motlitba pro domov – rozhodnutí o účasti bylo odloženo dle vývoje situace. 

 

Rozpočet jednotlivých akcí bude schválen dodatečně. 

 

USNESENÍ 
Rada MAS ukládá manažerce zajistit zapojení do prezentačních akcí NS MAS v projednaném 

rozsahu. 

Rada MAS ukládá manažerce předložit rozpočet jednotlivých akcí ke schválení. 
 

Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdrželi se 0 

 

 

8) Orlické hory – hory pro handicapované 
 

Manažerka informovala o pracovním jednání se zástupci MAS nad Orlicí a MAS Pohoda venkova 

pro přípravu opětovného podání žádosti Orlické hory – hory pro handicapované do projektů 

spolupráce (opatření IV.2.1.) 

Manažerka dále informovala o dalším postupu přípravy projektu: 

 

1. jednání se zástupci partnera projektů 

 - obsahové vymezení jednotlivých aktivit především studie území 

 - finanční účast jednotlivých partnerů v projektu 

2. dopracování žádosti o dotaci dle aktuálního stavu projektu 



Rada pověřila k jednání spoluúčasti na projektu Ing. Josefa Paďoura a Vladimíra Šedu. 

 

USNESENÍ 
Rada MAS bere na vědomí informace o přípravě projektu Orlické hory – hory pro 

handicapované a pověřuje Ing. Josefa Paďoura a Vladimíra Šedu účastí na jednání 

s partnerem projektu a žádá je o podání stanoviska k realizaci projektu. 
 

Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdrželi se 0 

 

 

9) Orlicko – region, kde žijeme a chceme žít 

 

Rada projednala možnost zapojení do projektu Orlicko – region, kde žijeme a chceme žít. Jednání o 

projektu se zúčastnil také RNDr. Antonín Fiala, manažer Sdružení obcí Orlicko. Na závěr rada 

pověřila Ing.Paďoura projednat zapojení MAS ORLICKO do projektu na valné hromadě DSO 

Orlicko. 

 

USNESENÍ 
Rada MAS pověřuje Ing. Josefa Paďoura projednáním zapojení do projektu „Orlicko – 

region, kde žijeme a chceme žít“ na valné hromadě DSO Orlicko dne 29.3.2011. 
 

Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdrželi se 0 

 

 

10) Zpráva o účasti na jednání Krajské sítě MAS Pak 

 
Ing. Vanická informovala o účasti MAS ORLICKO na jednání KS MAS Pak, které se konalo 

v Pardubicích dne 23.2.2011. Na jednání proběhly informace o nově připravovaných pravidlech 

IV.2.1., návrh společného propagačního materiálu, dále se mimo jiné projednávalo připravované 

hodnocení MAS v roce 2011. 

 

USNESENÍ 
Rada MAS bere na vědomí informace o účasti na jednání KS MAS Pak. 
 

Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdrželi se 0 

 

 

11) Začlenění do NS MAS  

 
Předseda informoval o podání přihlášky do NS MAS. Dále informoval, že z důvodu časové tísně 

byl přihláška podána bez předchozího schválení valné hromady MAS. Z tohoto důvodu je potřeba 

projednat členství v NS MAS na nejbližším jednání valné hromady a v případě zamítavého 

stanoviska valné hromady bude členství v NS MAS ukončeno. 

 

USNESENÍ 
Rada MAS ukládá předsedovi začlenit otázku vstupu do NS MAS na jednání valné hromady. 
 

Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdrželi se 0



 

Předseda Rady poděkoval přítomným za účast a jednání ukončil v 16.00 hodin. 

 

 

 

 

 

………………………….                   Ověřil: ………………………….         

   Ing. Oldřich Žďárský             Vladimír Šeda          

 

 

 

 

Zapsala: Ing. Ivana Vanická 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


