
 

 
 

Zápis 

k jednání Valné hromady občanského sdružení   

Místní akční skupina Vizovicko a Slušovicko 

 

Datum konání:  23. dubna 2013, v 15:30 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. Vznik o.p.s. 

4. Projekt spolupráce „Valašský folklorní rok“. 

5. Diskuze - různé. 

 
Úvodní slovo pronesl předseda MAS Ing. Jaroslav Burkart. Přivítal přítomné na jednání mimořádné 

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

 

Zapisovatelem byl zvolen: Mgr. Petr Žůrek, S.T.D. 

Ověřovatelem byla zvolena: Ing. Renata Zábojníková 

 

Na úvod předseda MAS informoval přítomné o narození dítěte naší paní asistentky včera ve večerních 

hodinách. Jmenuje se Štěpán, váží 3,90 a měří 52 cm.  

 

1. Zpráva o činnosti MAS.  

 - Projekty spolupráce 

- administrace projektů  

- školení na SZIF 

- návštěvy a jednání na zastupitelstvech 

- příprava na plánovací období 2014+ 

- veřejné projednávání ISRÚ 

- výběrové řízení na asistentku (úvazek 0,5) 

 

2. Změny v členské základně.  

Obdrželi jsem přihlášky do MAS: Roman Pavelka, SDH Veselá, Arborea Březová, s.r.o., SDH Březová,  

Kosmopolitní občanské sdružení hudebníků, Komunitní škola Kašava, 39. Přední hlídka Royal Rangers 

v Kašavyě, Ochotnický spolek Kašava. Zájemci byli krátce představeni. 

Členství se rozhodli ukončit: FC Slušovice, ZOD DELTA Štípa, KDZ, DEZAM.  

Hlasování: jednohlasně schváleno. 

 

3. Vznik o.p.s. – dle zák. 68/2013. Je třeba připravit: 

• § 2 

• 1. souhlasí všichni členové sdružení 

• 2. notářský zápis 

– Určení osob zakladatelů, správní rady, ředitele 



 

 
 

–  Návrh zápisu právní formy do rejstříku 

 

• všichni členové MAS VaS o.s. se stanou členy/partnery 

• 2. dle § 1, odst. 2 „…o.s. se neruší ani nezaniká, pouze se mění jeho právní poměry.“ 

Návrh textu do Usnesení: „Členové MAS VaS souhlasí se změnou právní formy dle zák. 

68/2013 na o.p.s.“ 

„Členové MAS VaS pověřují předsedy mikroregionů a projektového manažera 

k provedení notářského zápisu a všech souvisejících úkonů k založení o.p.s.“ 

 

Struktura o.p.s. 

Zakladatelé o.p.s.: dva mikroregiony (zároveň jsou členové MAS VaS, o.s.) 

 

NÁVRH na členy SPRÁVNÍ A DOZORČÍ RADY (a vyjádření k návrhu) 

 

SPRÁVNÍ RADA 

• VÁLEK (předseda): ano 

• HRADECKÝ: ne, ale případně do dozorčí rady 

• ZÁBOJNÍKOVÁ: ne, ale je ochotna přijmout zmocnění do správní rady za SDH Neubuz 

• SLOVÁK: ano 

• KRAJÍČEK: ne 

• KOKEŠ: ne, mikroregion ať zastupuje paní Štalmachová 

• ŠTALMACHOVÁ: ano 

• BURKART: ano, bude zastupovat SK Vizovice (je členem a má zmocnění) 

• VLČKOVÁ: ano 

 

DOZORČÍ RADA 

• PEČEŇOVÁ: ano 

• MACEK: ano 

• ZBRANKOVÁ (předseda): ne – návrh na předsedu – Hradecký 

Hlavní téma diskuse bylo, aby byli skutečně zvoleni pouze ti, kteří to budou chtít dělat. 

 

Ředitel o.p.s. 

Návrh: současný projektový manažer – Žůrek: ano 

 

4. Projekt spolupráce „Valašský folklorní rok“.  
 

5. Diskuse. Různé. 

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

asi 3,9 mil. Včera jsme obdrželi oznámení od MŽP. Projekt pokračuje. 

 Návrh na termín příštího jednání VH 25. 6. 2013 v 18:00 ve Slušovicích. 

 

Zapsal: Žůrek 

 

Ve Vizovicích dne 23. 4. 2013 

 

 

Ověřila: Ing. Renata Zábojníková  


