
 

 
 

Zápis 

z jednání Monitorovacího výboru  

MAS Vizovicka a Slušovicka, o.p.s. 
 

Datum konání:  pátek 19. 12. 2014 v 11:00 hod. 

Místo konání:  Zasedací místnost MěÚ Vizovice, 2. patro 

 Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice 

  

Program: 
 

1. Úvod a kontrola usnášeníschopnosti 

2. Stav aktualizace SPL 2007-2013 

3. Vliv změn v členské základně na SPL 

4. Volba předsedy  

5. Ostatní a diskuze 

 

1. Úvod a kontrola usnášeníschopnosti 

Ředitel Společnosti, Mgr. Petr Žůrek, S.T.D., na jednání přivítal všechny přítomné. Vysvětlil 

účel tohoto setkání a seznámil s programem (viz jednání VH). Byla ověřena usnášeníschopnost 

a odsouhlasen program. Monitorovací výbor (dále jen MV MAS) je usnášeníschopný (přítomni 

všichni členové). Usnesení 1/MV2/14. 

 

Zapisovatelem zvolen: Bc. Ondřej Štach 

Ověřovatelem zvolena: Veronika Rybáčková 

 

2. Stav aktualizace SPL  

Končí programovací období 2007-2013. V lednu bude podáno poslední vyúčtování za SPL. 

Dále bude pokračovat vyhodnocení a aktualizace SPL 2007 – 2014. Poté bude MAS 

financována z ostatních projektů (např. projekt spolupráce EMI 6, SMS ČR, může být z MMR 

2020, podíl na některých projektech pro obce a další zájemce). Zemědělci mají vlastní 

zájmovou skupinu jako soukromý sektor – zemědělský sektor a ostatní (ZSO) 

 

Monitorovací výbor:  

Zůstávají tři osoby, zástupci hlavních zájmových skupin. Je nutné sledovat jak vyhodnocení 

PRV 2007 – 2013, tak způsob nastavení nového PRV. Informace ze sektoru zemědělství a 

potravinářství dále poskytl Petr Tomšíček. 

Funkční období členů Monitorovacího výboru je 1 rok, opakované zvolení je možné. Členové 

Monitorovacího výboru volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jeho zasedání. 

Dne 17. 12. skončilo roční funkční období všem členům Monitorovacího výboru.  

Proběhlo hlasování – viz usnesení VH. 

Složení Monitorovacího výboru je následující: 

Obec Kašava – zástupce Josef Jarcovják (uk. 19. 12. 2015) 

Petr Tomšíček - (uk. 19. 12. 2015) 

Junák – 18. středisko Slušovice – zástupce Veronika Rybáčková (uk. 19. 12. 2015) 

 

3. Vliv změn v členské základně 

Přes 70 % MAS ČR chce podat Žádost o standardizaci do konce roku 2014. Pokud to bude 

možné, MAS podá Žádost o standardizaci ještě 19. 12. 2014. Doposud nemohla být odeslána 



 

 
 

kvůli personálním změnám v orgánech MAS, které se na této VH řešily. Ještě dnes bude 

podána standardizace. Bylo by vhodné více pracovat se www stránkami MAS a facebookem. 

Návrh upořádat pracovní jednání skupiny zemědělci- konec února/březen. Je mnoho nových 

věcí, termínů a zkratek… Po schválení PRV udělejme nějaký seminář. 

 

4. Volba předsedy. 

Následovala široká diskuse k funkčnosti MV, k funkčnosti kanceláře a jednotlivých orgánů. 

Dále proběhla volba předsedy: zvolen byl Josef Jarcovják. Usnesení 2/MV2/14. 

 

5. Ostatní a diskuze 

a) jaké jsou zprávy z MV PRV při MZe? 

b) máme FB stránku, sdílejme ji 

c) dotace jak přes PRV tak i další možnosti: „Grantové kalendáře“  

 

 

Přílohou v mailu (spolu s pracovním zápisem) byla členům zaslána prezentace: 

současný návrh PRV 2014 + 

 

 

 

 

 

Ve Vizovicích dne 19. 12. 2014 

 

 

 

Zapsal: Štach Ondřej   

     

Ověřila: Veronika Rybáčková 

 


