
Zápis 

 
z pracovní schůze Správní rady 

MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. 

 
 

Datum konání:  21. 2. 2014, v 9:30 hodin 

Místo konání:   Zasedací místnost, OU Hvozdná  

   Hlavní 210, 763 10 Hvozdná 

 

 

Program: 

1. Kontrola úkolů z minulé schůze 

2. Seznámení s projekty 7. výzvy 

3. Pracovní skupiny 

4. Příprava strategie 2014+ 

5. Monitorovací výbor PRV, Dozorčí rada, Výběrová komise 

6. Návrh statutu MAS 

7. Personalie 

8. Usnesení 

9. Pošta, různé 

10. Závěr 

 

Úvodní slovo pronesl starosta obce Miroslav Válek. Přivítal přítomné na jednání v budově OU Hvozdná. 

Ředitel MAS seznámil účastníky s programem a ověřil usnášeníschopnost Správní rady. Správní rada 

byla uznána usnášeníschopnou a schválila program – viz usnesení Správní rady  

 

Zapisovatelem byl zvolen: Ondřej Štach 

Ověřovatelem byl zvolen: Miroslav Válek 

 

1. Kontrola úkolů z minulé schůze 

Úkoly dané na minulé schůzi byly splněny. 

 

2. Seznámení s projekty 7. výzvy 

Byla vyhlášena 6, výzva k předkládání projektů z PRV.  Zatím má MAS k proplacení 283 990,- Kč. 

V této výzvě bylo možno přihlásit projekty do 2 fichí. 

Do Fiche 1 se přihlásili s projekty obce Hvozdná a Všemina. 

Do Fiche 4 se přihlásili pánové Hamšík a Pavelka. 

 

3. Pracovní skupiny 

V lednu proběhla dvě jednání pracovních skupin : 

20. 1. – jednání PS zemědělci 

21. 1. – jednání PS ženy, sociální práce a PS projektoví manažeři. 

Dne 20. 2. 2014 se konaly pracovní skupiny k OP VVV a OP Z na ČZU v Praze, kterého se zúčastnil 

zástupce i naší MAS (Petr Žůrek a Tereza Macková). 

 

4. Příprava strategie 2014+ 

Příprava ISRÚ neustále pokračuje. Ve spolupráci se SMARV je vypracovávána analytická část, která 

popisuje vývoj regionu MAS z mnoha pohledů – obyvatelstva, infrastruktury, životního prostředí atd.  

Společné jednání MAS VaS a zástupců se SMARV se konalo ve Veselíčku 6. 2. 2014. 



Z OPTP má MAS možnost získat dotaci na přípravu strategie ve výši až 750 000,- Kč. Tento projekt 

probíhá od 1. 1. 2014 do 31. 8. 2014.  

 

5. Monitorovací výbor PRV, Dozorčí rada, Výběrová komise 

Dnes – 21. 2. 2014 se v 9:00 konala pracovní schůze programového výboru a monitorovací komise.  

 

6. Návrh statutu MAS 

Ředitel MAS navrhuje, aby statut byl schvalován nejen Správní radou, ale i Valnou hromadou. S tímto 

návrhem členové Správní rady souhlasili – viz usnesení Správní rady. 

Dále ředitel navrhuje, aby vzhledem  k dosud nevydané metodice ke standardizaci, bylo sepsání statutu  

posunuto na další měsíce. Termín, kdy by měl být statut hotov, odhaduje na září. Správní rada schválila 

odložení vypracování statutu – viz usnesení Správní rady. 

Ředitel je pak povinen do 30 dnů od schválení statutu jej uložit do Sbírky listin. 

 

7. Personalie 

Jako dobrovolnice začala v MAS pracovat Bc. Tereza Macková, která se začne věnovat OP ŽP a OP 

VVV. Zároveň MAS hledá někoho, koho by bylo možné přijmout z ÚP přes projekt MPSV. 

Důležitou otázkou se stal mzdový výměr ředitele MAS – Petra Žůrka. Vzhledem k peněžní dotaci 

z projektu OPTP Správní rada rozhodla o navýšení mzdy – viz usnesení Správní rady. 

Toto navýšení bude zaneseno do dodatku pracovní smlouvy.  

 

Jako povinnost Správní rady je také na první schůzi v roce schválení členského poplatku pro daný rok. 

Bylo navrženo, aby členské poplatky zůstaly stejné jako v roce 2013, tudíž: 

Právnická osoba:      2.000,- Kč 

Fyzická osoba:          2.000,- Kč 

Neziskový sektor:     200,- Kč 

Obec:                         30,- Kč na obyvatele 

Správní rada výše členských příspěvků schválila – viz usnesení Správní rady. 

 

8. Usnesení 

Následovala kontrola usnesení, o kterých Správní rada v průběhu schůze hlasovala. 

 

9. Pošta, různé 

Bude se konat Valná hromada NS MAS v Týnci nad Sázavou – zúčastní se Žůrek a Štach. Ze Správní 

rady se nikdo nemůže zúčastnit, neboť všichni mají zaměstnání. 

Dne 28. 2. 2014 se bude konat schůze Výběrové komise (v 8:00 ve Vizovicíh), která bude vybírat 

projekty k podpoře v 7. výzvě MAS. Po schůzi bude následovat Valná hromada (v 10:00). 

Následovala volná diskuze. 

 

10. Závěr 

Další jednání Správní rady se uskuteční buď dle aktuální potřeby (v návaznosti na přípravu Strategie a 

standardů), nebo na podzim. 

 

 

 

Zapsal: Ondřej Štach 

 

 

 

Ověřil: Miroslav Válek 


