
Zápis 

z jednání Valné hromady 

MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. 

 
Datum konání:   30. 9. 2014 v 15:30 hodin 
Místo konání:  Zasedací místnost Sokolovny 

 Slušovice, 763 15 

 

Program: 
 

 

1. Kontrola usnášeníschopnosti 

2. Návrh a volba nového člena Dozorčí rady 

3. Projednání povinných a doporučených dokumentů MAS 

4. Integrované strategie rozvoje území 

5. Nový orgán MAS 

6. Kancelář MAS v dalším období 

7. Projekt SMS ČR 

8. Projekt Spolupráce 

9. Diskuze 

 

Úvodní slovo pronesl ředitel Společnosti Mgr. Petr Žůrek, S.T.D. a přivítal všechny členy 

MAS Vizovicko a Slušovicko a tým kanceláře na Jednání Valné hromady. 

 

Zapisovatelem zvolena: Bc. Renata Bednářová 

Ověřovatelem zvolena: Zdeňka Vlčková 

 

1. Kontrola usnášeníschopnosti 

 Ředitel MAS VaS Mgr. Petr Žůrek provedl společně s Bc. Renatou Bednářovou 

kontrolu usnášeníschopnosti. Výsledek kontroly: Valná hromada není usnášeníschopná (5 

NNZ, 6 obcí, 5 zemědělců). Po 30 minutách bylo zahájeno náhradní zasedání nejvyššího 

orgánu. 

Valná hromada také souhlasila s body programu: viz. usnesení Správní rady. 

 

2. Návrh a volba nového člena Dozorčí rady 

Dne 10. 9. 2013 byli zvoleni jako členové Dozorčí rady Petr Hradecký, Štěpán Macek a 

Radomíra Pečeňová. Dle Zakládací listiny i dle standardizace je nutná každoroční obměna 1/3 

členů. Ke dni 10. 9. 2014 skončilo období Radomíře Pečeňové. Opětovné členství v Dozorčí 

radě je možné. Členem Dozorčí rady může být pouze fyzická osoba, která je bezúhonná a má 

způsobilost k právním úkonům a není ani sama ani osoby jí blízké se Společností 

v pracovněprávním nebo jiném obdobném vztahu. Návrhy na člena Dozorčí rady byly 

následující: Jana Langrová: viz usnesení Valné hromady. Zakladatelé schválili jako člena 

Dozorčí rady Jana Langrovou: viz. poslední bod z usnesení Valné hromady. 

 

3. Projednávání povinných a doporučených dokumentů MAS 

Přítomným bylo na úvod sděleno, že Správní rada dne 30.9.14 schválila následující 

dokumenty: Statut Společnosti, Jednací řády Programového výboru, Výběrové komise a 

Monitorovacímu výboru. Následně byly členům Valné hromady představeny následující 

dokumenty: 



 

1. Statut MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. 

Valná hromada statut schválila: viz. usnesení Valné hromady 
 

2. Jednací řády Valné hromady, Správní rady a Dozorčí rady 

Přítomní členové byli následně vyzváni ke komentářům: Poznámky z jednání SR 

k „mimořádné VH“ po 30 minutám od SR platí i zde! Totéž i hlasování „per rollam“.  

Valná hromada tyto jednací řády schválila: viz. usnesení Valné hromady 
 

3. Etický kodex člena Výběrové komise 

Přítomní členové byli následně vyzváni ke komentářům. Někteří členové zvažují 

odstranit ze 6. bodu „sousedský a přátelský vztah“. Splněno. Valná hromada tyto jednací 

řády schválila: viz. usnesení Valné hromady 
 

4. Metodická příručka hodnocení a výběru projektů 

Přítomní členové byli následně vyzváni ke komentářům.  

Valná hromada tyto jednací řády schválila: viz. usnesení Valné hromady 
 

5. Volební řád MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. 

Přítomní členové byli následně vyzváni ke komentářům.  

Valná hromada tyto jednací řády schválila: viz. usnesení Valné hromady 

 

4. Integrovaná strategie rozvoje území 

Petr Žůrek na úvod poděkoval všem, kteří při přípravě strategie jakkoliv pomohli, buď 

bezproblémovou komunikací, plněním dotazníků, či účasti na kulatých stolech a veřejných 

projednáváních. Během měsíců leden – srpen 2014 probíhala příprava strategie pod vedením 

SMARV, o.p.s. Starostům obcí byly SMARVem rozeslány dotazníky, a část analytické části 

zpracovávali členové kanceláře MAS. Proběhlo také několik setkání mezi zástupci SMARV a 

MAS VaS. Celková cena za strategii je 274 000 Kč – peníze jsou již zaplaceny. Pracovní 

verze byla na konci srpna odeslaná na MMR v rámci projektu OPTP. Finální verze je 

k dispozici na dnešním jednání. Ke strategii se budou dodělávat strategické rámce a 

indikátory – v rámci projektu Spolupráce. Strategii pak představil členům ředitel MAS a poté 

byli přítomní vyzváni ke komentářům. Členové VH žádné připomínky ani komentáře neměli. 

Valná hromada schvaluje ISRÚ MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. s názvem Valašský kraj 

– trnek a slivovice ráj: viz. usnesení Valné hromady. 

 

1. Nový orgán MAS 

V rámci strategie musela být vytvořena „nová“ organizační jednotka MAS tak, aby byla 

v souladu se standardizací. Oficiálně musí být vytvořen orgán s názvem Místní akční skupina, 

který má pod sebou Valnou hromadu, Programový výbor, Výběrovou komisi a Monitorovací 

výbor. Správní rada vytvoření tohoto orgánu dne 30. 9. 2014 schválila a VH jej schválila 

rovněž – viz usnesení Valné hromady. 

 

6. Kancelář MAS v dalším období 

Dne 31. 8. 2014 byla ukončena realizace projektu OPTP, díky němuž byly zaplaceny mzdy a 

dohody o provedení práce celkem 5 lidem. 

Do konce roku 2014 musí být proplacené peníze v rámci SPL, kde bude veden Žůrek, Elšík, 

Štach. 

V rámci projektu SMS ČR (září 2014 – prosinec 2015) 

- DPP podle odpracovaných hodin: Elšík, Bednářová a Macková 

- a pozice koordinátora: Žůrek 

V rámci projektu Spolupráce (září 2014 – červen 2015) 



- v období září – prosinec 2014: DPP Štach podle odpracovaných hodin 

Pracovní pozice v MAS VaS od září 2014: 

Petr Žůrek – ředitel, Pavel Elšík – asistent ředitele, Ondřej Štach – asistent ředitele, Renata 

Bednářová – administrativní pracovnice, Tereza Macková – specialista OP Životní prostředí, 

administrativní pracovnice, Martin Štach – pracovní stáž v projektu Stáže pro mladé 

 

7. Projekt SMS ČR – MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů 

Ředitel MAS VaS představil krátce projekt SMS ČR, kterého se MAS VaS účastní. Za MAS 

VaS budou pracovat na dohodu o provedení práce někteří zaměstnanci. V koordinačním týmu 

máme pozici regionálního koordinátora pro Zlínský kraj. Cílem projektu je koncentrace na 5 

oblastí: doprava a obslužnost, regionální školství, protipovodňová opatření a zvládání rizik, 

nakládání s odpady a zaměstnanost v území. Budou probíhat kulaté stoly se starosty obcí, 

vzniknou Metodiky a Zásobník příkladů dobré praxe. 

 

8. Projekt Spolupráce 

V období září 2014 – červen 2015 bude probíhat Projekt Spolupráce mezi 5 MAS 

Olomouckého a Zlínského kraje. Projektová žádost se bude podávat na přelomu roku 2014 a 

2015, avšak uznatelné výdaje jsou již od 1. 9. 2014. Projekt se bude zabývat tématy, jako jsou 

evaluace, inovace, inspirace, indikátory a vyhodnocení. V rámci projektu budou také školení 

na téma indikátorů a práce s EXCEL a WORD. Koordinační MAS bude MAS Partnerství 

Moštěnka, o.p.s. Celková alokace pro každou MAS: 500 000 Kč (100% dotace) – osobní 

náklady a služby. Přínosem projektu bude výměna zkušeností a společný postup při 

dopracování strategických a implementačních částí strategií MAS. 

 

9. Diskuse 

Zaměstnanci MAS krátce představili následující aktivity: 

Žůrek – nastínění situace ohledně dotace od ZK 

Žůrek – příprava plánovacího období 

Elšík – akce, které se udály – Týnec nad Sázavou, Hejtmanský den, školení ke Strategii,        

3. veřejné projednání ve Vizovicích, Stáže pro mladé, školení k veřejným zakázkám, 

seminář Zdravý kraj, vydání nového čísla Zpravodaje, Země živitelka, v září byly 

spuštěny nové internetové stránky, konference IROP, setkání 5 MAS k Projektu 

spolupráce 

Štach – projekt OPTP – projekt na vypracování Strategie, každá MAS získala až 750 000,- 

Štach – projekt Stáže pro mladé – v měsíci červnu podána žádost, 4 uchazeči ve VR. 

 

 

8. 11. 2014 bude Svatomartinský trh ve Vizovicích, na něhož budou všichni členové 

pozváni. 

 

 

 

 

 

Ve Slušovicích dne 30. 9. 2014 

 

Zapsala: Bednářová 

Ověřila: Vlčková 


