
MAS Litomyšlsko o.p.s.

Jednání Nejvyššího orgánu MAS

Datum jednání: 27. 06. 2017 15:00

Místo konání: KD Poříčí u Litomyšle

Přítomni:
Nejvyšší  orgán  Místního  partnerství  v  rámci  MAS  Litomyšlsko  o.p.s.  se  sešel  v
usnášeníschopném  stavu.  Jednání  byli  přítomni  i  hosté  bez  hlasovacího  práva.  Vše  je
doloženo prezenční listinou/listinami. 

Původní složení bylo 18 členné, avšak od bodu 5 tohoto zápisu již byl  přítomen zástupce
Integrované střední školy technické ve Vysokém Mýtě a účastnil se dalších hlasování.
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1. Zahájení
V rámci zahájení byl přijat program jednání a byli zvoleni ověřovatelé zápisu František Bartoš
a Jan Macháček. Zapisovatelem byl stanoven Petr Vomáčka.

2. Per rollam
Od posledního jednání, které proběhlo 28. 2. 2017 neproběhlo žádné hlasování per rollam.

3. Zpráva o činnosti a hospodaření Místního partnerství
Přítomní byli opětovně seznámeni s  dříve zaslanou výroční zprávou Mas Litomyšlsko o.p.s.,
jejíž součástí je také zpráva o činnosti a hospodaření Místního partnerství.

USNESENÍ Nejvyššího orgánu Místního partnerství MAS Litomyšlsko o.p.s. č. 4/2017:
Nejvyšší orgán Místního partnerství v rámci MAS Litomyšlsko o.p.s. schvaluje výroční zprávu
MAS Litomyšlsko o.p.s. včetně zahrnuté zprávy o činnosti a hospodaření Místního partnerství.

Pro usnesení: 18
Proti usnesení: 0
Zdržel/i se: 0

4. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD)
Přítomným bylo  předloženo aktuální  znění  SCLLD  schválené  řídícími  orgány  včetně  změn
vyžádaných řídícími orgány. Znění dokumentu v příloze.

V  tomto  bodě  vyjadřoval  zástupce  ZD  Sloupnice  svůj  nesouhlas  se  zařazením  principu
preference projektů menších žadatelů mezi  principy pro stanovení preferenčních kritérií  v
rámci opatření na podporu zemědělství v rámci PRV v MAS Litomyšlsko.

USNESENÍ Nejvyššího orgánu Místního partnerství MAS Litomyšlsko o.p.s. č. 5/2017:
Nejvyšší  orgán  Místního  partnerství  v  rámci  MAS  Litomyšlsko  o.p.s.  schvaluje  strategii
komunitně  vedeného  místního  rozvoje  v  předloženém  znění  schváleném  řídícími  orgány.
Zároveň  pověřuje  zaměstnance  MAS  Litomyšlsko  o.p.s.  k  provedení  nezbytných  změn
vyžádaných příslušnými orgány. V tomto případě budou členové orgánu o změnách předem
informování.

Pro usnesení: 16
Proti usnesení: 2
Zdržel/i se: 0

5. Způsob hodnocení a výběru projektů (zejm. kritéria výběru)
Všem členům /partnerům byl  předložen návrh dokumentu popisující  způsob hodnocení  a  výběru
projektů, jehož znění je přílohou tohoto zápisu.

USNESENÍ Nejvyššího orgánu Místního partnerství MAS Litomyšlsko o.p.s. č. 6/2017:
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Nejvyšší  orgán  Místního  partnerství  v  rámci  MAS  Litomyšlsko  o.p.s.  schvaluje  způsob
hodnocení  a  výběru projektů v  předloženém znění,  které  vzešlo z  minulého jednání  NO,
následných připomínek a je  přílohou tohoto zápisu.  Zároveň pověřuje  zaměstnance MAS
Litomyšlsko o.p.s. k provedení nezbytných změn vyžádaných příslušnými  orgány.  V tomto
případě budou členové orgánu o změnách předem informování.

Pro usnesení: 19
Proti usnesení: 0
Zdržel/i se: 0

6. Výběrový orgán
Nejvyšší orgán aktualizuje obsazení Výběrového orgánu.  Novou členkou se tak stává Ivona
Nešporová, Voděrady 90, Vysoké Mýto 566 01.

USNESENÍ Nejvyššího orgánu Místního partnerství MAS Litomyšlsko o.p.s. č. 7/2017:
Nejvyšší orgán Místního partnerství v rámci MAS Litomyšlsko o.p.s. s platností od 28. 6. 2017
schvaluje následující složení a členy Výběrového orgánu. 

Výběrový orgán MAS 
subjekt jméno zástupce sektor zájmová skupina

1. JAFIS s.r.o. Ing. Jiří Kysilka soukromý podnikání
2. Město Litomyšl Ing. Josef Janeček veřejný samospráva
3. Michal Kortyš Michal Kortyš soukromý obyvatelstvo
4. Oblastní Charita Nové Hrady Blanka Vopařilová soukromý sociální a zdravotní služby
5. Cerekvice nad Loučnou Ing. Josef Abraham veřejný samospráva
6. Řeznictví Sloupnice s.r.o. Ing. Vladimír Pavliš soukromý zemědělství a potravinářství

7.SDH Česká Rybná Miloslav Hurych soukromý sport
8. Sdružení obcí Toulouvcovy Maštale Lucie Oherová veřejný cestovní ruch

9.
Zemědělské družstvo "Růžový 
palouček" Ing. Martin Střasák soukromý zemědělství a potravinářství

10. Obec Trstěnice Bc. Roman Kmošek veřejný samospráva
11. Městys České Heřmanice MUDr. Marie Novotná veřejný samospráva
12. Ivona Nešporová Ivona Nešporová soukromý obyvatelstvo

Pro usnesení: 19
Proti usnesení: 0
Zdržel/i se: 0

Nový předseda Výběrového orgánu bude zvolen na jeho prvním jednání po této volbě.

7. Představení plánovaných výzev
První výzvy vyhlásí MAS V OPZ po schválení řídícím orgánem. Předpokládané vyhlášení první
z  nich  proběhne  cca  za  jeden měsíc.  Přítomní  byli  seznámeni  s  jejím zněním,  obsahem,
harmonogramem…  a  nebyly  vzneseny  žádné  připomínky.  Znění  je  tak  předáno
Rozhodovacímu orgánu ke schválení.
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8. Ostatní
Přítomní  byli  seznámeni  s  plánovanou  aplikaci  tzv.  Metody  malý  LEADER  v  rámci  POV

Pardubického kraje.

Proseč ………………………………………..

...........................
                Jan Macháček

  (Město Proseč)
(ověřovatel zápisu)

...........................              ...........................
 František Bartoš      Petr Vomáčka

(Mikroregion Litomyšlsko) (ředitel MAS Litomyšlsko o.p.s.)
(ověřovatel zápisu)        (zapisovatel)
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