Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.

Zápis ze schůzky Výboru partnerství,
konané dne 6. března 2014 v expozici „Muzeum námořníka Toma“ ve Skaličce
Přítomni:
Zdenek Lév, MR Hranicko
Vojtěch Skácel, FO Rakov
Alena Veličková, SDH H. Újezd
František Maršálek, ZD Partutovice
Petra Kočnarová, Obec Skalička
Ludmila Juráňová, JUKO Rouské
Jana Černá, TJ SPV Střítež n/L
(7 platných hlasů)

Hosté:
František Kopecký, MAS Hranicko
Lucie Machová, MAS Hranicko
Program jednání:
• První sada úprav pro nové stanovy – druhy členství, zájmové skupiny, seznam
členů, orgány MAS
Vojtěch Skácel přivítal přítomné a zahájil jednání.
1) Zapisovatel zápisu – Lucie Machová
Ověřovatel zápisu – Vojtěch Skácel
2) První sada úprav pro nové stanovy – druhy členství, zájmové skupiny, seznam
členů, orgány MAS
Vychází se z NOZ.
Přihlášky - Stávajícím členům se předvyplní, přibudou definice sektoru, druh členství,
zájmové skupiny…….statutár podepíše, na další straně vyplní a podepíše pověřená osoba.
Usnesení 1:
Výbor partnerství schvaluje podobu přihlášek ke členství v MAS a doporučuje VH ke
schválení.
(pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0)
Druhy členství – zavést do stanov druhy členství. Není konečná textace do stanov!! Bude se
ještě konzultovat s právníkem.
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Mikroregion Hranicko – FK navrhl, aby byl uveden jako MR Hranicko – speciální člen, pozn. Z.
Lév nejmenovat MR Hranicko, bude se uvádět pouze jako speciální člen. VyPa schvaluje 7
druhů členství:
• FO nepodnikající
• FO podnikající
• PO podnikající
• Nestátní nezisková organizace, příspěvková organizace obcí, subjekty se státní či
krajskou účastí
• Obec
• Dobrovolné sdružení obcí
• Speciální člen
Různá míra hlasovacích práv – členové chtějí ponechat - co člen to hlas…jak to bylo
doposud.
Zájmové skupiny – už odsouhlaseno dle metodiky, metodika se dostala k antibyrokratické
komisi, nové změny, musí se znovu odsouhlasit. VyPa na svém jednání dne 28.1.2014
odsouhlasila tyto zájmové skupiny:
1. komunální politika
2. zemědělství, lesnictví, potravinářství, rybářství
3. podnikání v ostatních oblastech
4. kultura a historické dědictví
5. vzdělávání, sociální politika
6. spolky
7. podnikání v cestovním ruchu
8. ostatní
Dnes z debaty na jednání vyplynulo následující:
ZS1 obce
ZS2 zemědělství, lesnictví, potravinářství
ZS3 podnikání v ostatních oblastech
ZS4 vzdělávání, sociální služby
ZS5 spolky
ZS6 ostatní
Takto VyPa souhlasí a doporučuje VH ke schválení.
Územní působnost, souhlasy obcí – vypsat do stanov území působnosti 31 obcí?? Napsat
jako ORP Hranice. Např. organizace působí na území shodném se správním územím ORP
Hranice.
Seznam členů – základní principy: Interní seznam členů je veden v excel tabulce v kanceláři
MAS, shromažďují se v něm údaje:
členem od, název/jméno, sektor, druh členství, zájmové skupiny, IČ, adresa, jméno pověřené
osoby u PO, datum narození, email, telefon
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Veřejný seznam členů je na webu MAS, jsou v něm údaje: členem od, název/jméno, sektor,
druh členství, zájmové skupiny, IČ, obec sídla/bydliště, email
Zápis je proveden přijetím za člena, výmaz je proveden po vystoupení/vyloučení člena. Na
vyžádání člena poskytne kancelář MAS výpis z tohoto seznamu členů.
VyPa s návrhem souhlasí.
Terminologie – sesouladění terminologie s NOZ a metodikou pro certifikaci MAS.
Valná hromada (VH) nebo členská schůze?? Ponechat VH.
Výbor partnerství nebo Rada MAS, Výbor MAS....členové se nedohodli, nechají až na jednání
VH.
Orgány MAS – Výbor partnerství/rada MAS, Programový výbor bude zrušen, výběrová
komise bude zachována, kontrolní komise zachována, Monitorovací výbor není povinný,
dohled nad jednotlivými programovými rámci přesunout na pracovní (řídící) skupiny
programových rámců….
Pro každý programový rámec se vytvoří řídící skupina, tu navolí VH pro daný účel. Bude to
poradní orgán pro výbor/radu. Člen z výboru bude i v poradní skupině, min. jeden. Kontrolní
komise bude mít ještě za úkol dohled nad monitoringem projektů.
Usnesení 2:
VyPa schvaluje seznam druhů členství, specifikaci zájmových skupin, seznam členů a
doporučuje VH ke schválení.
(pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0)

Zapsala: Lucie Machová

Ověřil: Vojtěch Skácel

