
 

 
 

Zápis 

k jednání Valné hromady občanského sdružení   

Místní akční skupina Vizovicko a Slušovicko 

 

Datum konání:  22. února 2013, v 9:00 hod. 

Místo konání:  Zasedací místnost ve 3. patře, MěÚ ve Vizovicích,  

Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice 

 

Program: 

 

1. Zpráva o činnosti MAS. 

2. Změny v členské základně. 

3. Informace o průběhu 6. výzvy. 

4. Schválení seznamu projektů z 6. výzvy MAS. 

5. Diskuze - různé. 

 

 
Úvodní slovo pronesl předseda MAS Ing. Jaroslav Burkart. Přivítali přítomné na jednání Valné 

hromady ve Vizovicích. Byla ověřena usnášení schopnost valné hromady a odsouhlasen program.  

 

Zapisovatelem byla zvolena: Bc. Marie Ponížilová 

Ověřovatelem byla zvolena: Ing. Renata Zábojníková 

 

Na úvod se předseda MAS vyjádřil k jeho pracovním pozicím a dalšímu setrvání ve vedení MAS. Chce 

nadále působit ve vedení MAS. Nutno vyřešit, nebude již zaměstnán u firmy Rudolf Jelínek.  

 

1. Zpráva o činnosti MAS.  

 - Zpravodaj – další číslo vydat pouze elektronicky, vytisknout můžeme v kanceláři. 

- kontroly se SZIF – proběhly kontroly v Doteku, Agrodelty a zemědělců 

- obhajoby PS v Praze – „Enviromentální“ – byl stáhnut vinou jiné MAS, StartUp – nebyl 

vybrán, Pravé valašské a Očima po krajině – zaslali jsme doplňující doklady a vyčkáváme na podpis 

dohod. 

- 6. výzva 

- návštěvy na zastupitelstvech 

- V 2014+ - pan Žůrek ukázal jednoduché schéma, potvrdil důležitost externího poradenství a 

spolupráce se zkušenými subjekty. 

Začínáme připravovat Analýzu regionu. Čeká nás další jednání výboru 2014 +, který bude 26.3. Další 

veřejné jednání bude 23. 4. ve Vizovicích. Je třeba zapojit pracovní skupiny. V září až prosinci by měl 

proběhnout schvalovací proces. Od června bychom měli být o.p.s. Pan Burkart vysvětlil všechny 

zkratky a vyzval k účasti na Veřejném jednání. Pokud chceme čerpat dotace z operačních programů a 

efektivně rozvíjet naše území, je třeba mít kvalitní ISRÚ. 

- veřejné projednávání ISRÚ 

- odchod asistentky na mateřskou – odchází k 11. 3., Ondra Štach chodí jako stážista – 

spokojenost s jeho působením. Zájem dalších dobrovolníků o činnost MAS. 

- příprava strategií 

 

2. Změny v členské základně.  

Je třeba zkontrolovat členy, zda posíláme všem mail a další zprávy z života MAS. 



 

 
 

Obdrželi jsem tři přihlášky do MAS. Sluštík Vladimír – představil svou zemědělskou činnost. 

SDH Bratřejov a SDH Vizovicice. SDH Všemina uvažuje také o vstupu. Pan Burkart vysvětlil vstup 

nových členů, co z toho vyplývá a co to obnáší. 

Hlasování: většina hlasovala pro. 

 

3. Průběh 6. výzvy. viz. příloha 

Vyhlášení výzvy, školení žadatelů, oslovování dalších žadatelů a prosba o pomoc, 20 projektů bylo 

podáno, z nichž 1 z důvodu nesplnění doložení příloh jsme v administraci vyřadili. Pan Žůrek seznámil 

členy s hodnocením a s vybranými a nevybranými projekty dle návrhu výběrové komise MAS.  

 

4. Schválení projektů 6. výzvy.  

Hlasování: většina hlasovala pro. 

 

5. Diskuse a různé. 

 

Informace o Jižním Valašsku – změnit název plesu (např. Májová veselice), poslat informace o počtu 

přihlášených fotografií a pár náhledů těchto fotek, poslat počet návštěvnosti stránek Jižní Valašsko. 

Diskuse byla zahájena informací o návštěvě na zastupitelstvu v Trnavě. Pan Pavelka za 

Římskokatolickou farnost Slušovice poděkoval VH za udělení dotace. Obec Všemina bude schvalovat 

zvýšení příspěvku v březnu. 

Pan Burkart veřejně poděkoval Marii Ponížilové za činnost pro MAS VaS. 

Projekty spolupráce, 19. Kolo, k rozdělení může být až 2 000 000,-. Návrh projektu spolupráce je Kroje 

MAS VaS. Z Beneluxu vzešel návrh na projekt Pojízdná palírna. 

Pan Burkart seznámil VH s usnesením. 

Usnesení bylo odsouhlaseno. 

Příprava ISRÚ, dotazník a anketa. Komunitní projednávání. 

Pokračuje příprava ISRÚ. Proběhlo jednání zástupců obcí z mikroregionů a Kašavy. Starostové 

souhlasili se seznámením s informacemi zastupitelstva o přípravě ISRÚ. Zastupitelstva byla 

informována a požádána o zapsání této skutečnosti do zápisů.  

Úkol: Každý starosta zajistí vyplnění 20-30 anket. 

 

Jednání „Výboru pro přípravu strategie 2014+“. Návrhy, strategie. 

 

Celkem 13 členů.  

Předběžný návrh na pracovní okruhy: pět pracovních okruhů jako v současném SPL, případně šest 

podle OP a vlastní grantové schéma.  

Panuje shoda na kvalitní přípravě strategií ISRÚ, SEA a 5xSPL. 

Byl kladen důraz na důsledný přístup ke tvorbě ISRÚ. 

 

Vznik o.p.s. – MAS VaS o.p.s  

Založení o.p.s. je doporučeno z NS MAS. MZe se k tomu nevyjadřuje. Zákon je schválen v parlamentu, 

čeká se na podpisu prezidenta.  

 

 Projekt „Kompostery do každé rodiny“ – pro 11 obcí MAS, celkem 1556 kompostérů, objem je 

asi 3,9 mil. Máme zprávy, že se čeká na podpis ministra.  

 

Zapsala: Bc. Marie Ponížilová 

 

Ve Vizovicích dne 22. 2. 2013 

 

Ověřila: Ing. Renata Zábojníková  


