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Zápis 

z jednání Valné hromady místní akční skupiny  

MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. 

 
Datum konání:  18. června 2019 od 15:30 hodin 

Místo konání:  Zasedací místnost MěÚ  

Masarykovo nám. 1007,  763 12 Vizovice 

 

Program: 

1. Úvodní slovo 

2. Kontrola usnášeníschopnosti a schválení programu 

3. Informace o činnosti kanceláře MAS 

4. Změny v partnerské základně 

5. Projednání a schválení výroční zprávy za rok 2018 

6. Informování o hospodaření a plnění rozpočtu MAS v roce 2019 

7. Volba členů orgánů MAS  

8. Diskuze 

 

 

1. Úvodní slovo 

Úvodní slovo pronesl ředitel společnosti a vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD Petr 

Žůrek, který přivítal na jednání všechny přítomné. 

 

2. Kontrola usnášeníschopnosti a schválení programu 

Proběhla kontrola usnášeníschopnosti: 
Zájmová 

skupina 

Přítomní/celkem partnerů 

zájmové skupiny 

Procent z celkového počtu 

zájmové skupiny 

Procent z celkového počtu 

partnerů 

CSVZ 9/14 64,3 21,9 

SSS 5/8 62,5 12,2 

MO 15/20 75 36,6 

ZSO 7/16 43,75 17,1 

PO 5/9 55,5 12,2 

celkem 41/67 61 100 

 

Zasedání VH je v tomto případě usnášeníschopné v daném počtu přítomných za předpokladu,       

že žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv – viz usnesení. 

 

Následně představil pan Žůrek program jednání a navrhl zapisovatelem VH Ing. Pavla Elšíka           

a ověřovatelem zápisu Richarda Zichu a vyzval k hlasování – schváleno - viz usnesení VH. 
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3. Informace o činnosti MAS 

Partnerům MAS byly prezentovány základní informace o činnosti MAS za roky 2018 a 

polovinu roku 2019.  

 

Eva Přehnalová informovala o průběhu přípravy a vyhlášení dvou výzev z OPŽP, dále že 

proběhl také seminář pro žadatele, kde byly prezentovány podrobné informace o jednotlivých 

výzvách.        V současné době žadatelé připravují své projekty, které průběžně konzultují. 

 

Ondřej Štach představil informace o programovém rámci PRV, zejména o průběhu plnění 

alokace (podařilo se do konce roku 2018 vyčerpat 50 % alokace a vytvořit 1 pracovní místo) a 

o realizaci vyhlášených výzev, o počtu podaných projektů a počtu  úspěšných projektů. 

 

Pavel Elšík informoval o programovém rámci IROP, především o 2. a 3. výzvě. V rámci 2. 

výzvy uspělo 5 žádostí, které prošly věcným hodnocením a budou předmětem schvalování 

Programového výboru. V 3. výzvě byly přijaty 4 projekty u kterých probíhá jejich hodnocení. 

Poté seznámil přítomné s plánovaným vyhlášením výzev. 

 

Zuzana Navrátilová informovala o projektu Mikrojesle Komínek (provoz bude zahájen 1. 7. 

2019)   a připravovaném projektu pro neziskové organizace (tzv. šablony pro neziskovky). 

 

4. Změny v partnerské základně 

Dále byl partnerům představen nový žadatel o partnerství v MAS, je jím SK Hvozdná, z.s, 

jejímž statutárním zástupcem je pan Jan Hrazdíra.  Proběhlo hlasování viz. usnesení VH. 

Členové Valné hromady byli informován, že o ukončení členství požádali paní Michaela 

Bičová z Březové (z důvodu časové vytíženosti) a pan Martin Kašpárek z Trnavy (ukončení 

zemědělského podnikání). Oba zemědělští podnikatelé. 

 

Po schválení nového partnera  se tabulka usnášeníschopnosti změnila takto : 

Zájmová skupina 

Přítomní/celkem 

partnerů zájmové 

skupiny 

Procent z celkového 

počtu zájmové skupiny 

Procent z celkového 

počtu partnerů 

CSVZ 9/14 64,3 21,9 

SSS 5/9 55,5 12,2 

MO 15/20 75 36,6 

ZSO 7/16 43,75 17,1 

PO 5/9 55,5 12,2 

celkem 41/68 60,3 100 

 

I po přijetí nového partnera byla valná hromada stále usnášeníschopná. 

 

5. Projednání a schválení Výroční zprávy MAS za rok 2018 

Partnerům byla představena Výroční zpráva (VZ) za rok 2018. Výroční zpráva byla partnerům 

zaslána 13. 6. k připomínkování – žádná připomínka nebyla kanceláři zaslána. Byl auditován 

také projekt administrace MAS a nebylo shledáno žádné pochybení. 

Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD byl pověřen k jejímu zaslání do Sbírky listin – viz. 

usnesení VH. 

Pan Déva se dotazoval na organizační schéma MAS a roli Valné hromady. Pan ředitel vysvětlil, 

že se jedná o nejvyšší orgán organizační složky místní akční skupiny. Pan Déva upozornil, že 

v tom případě není v úplném souladu s textem na pozvánce. Pan ředitel poděkoval za 
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připomínku a uvedl, že se nejedná o pochybení, které by mělo vliv na na jednání Valné 

hromady. Pan Déva upozornil na nesprávné složení Správní rady (SR) k datu 31. 12. 2019. Toto 

bude opraveno. 

 

Pan Pilčík navrhoval, aby se nehlasovalo, že je ve VZ chyba ve složení SR. Pan Žůrek uvedl, 

že je možné VZ schválit s tím, že bude chyba opravena, což bude uvedeno i v usnesení. 

Pan Déva se dotazoval na to proč má VH schvalovat VZ, když se týká celé společnosti. Pan 

Burkart uvedl, že ve standardizaci je uvedeno, že VH musí VZ schválit (tato informace je 

nepřesná, VH schvaluje výroční zprávu o činnosti a hospodaření organizační složky podle 

Statutu, článek 6, odstavec 7, řádek e).  

Pan Vavrečka navrhl, aby se dalo hlasovat. 

Paní Silvie Dolanská se dotazovala na některé položky rozpočtu, např. na počet zaměstnanců, 

zda je opravdu správné číslo 69. Bylo jí vysvětleno, že do tohoto čísla jsou započítány i DPP 

pro členy pracovník skupin (MAP, KPSS). Dále požadovala vysvětlení položky věcné dary, 

bylo jí vysvětleno, že manažeři obdrželi na konci roku 2018 odměny v podobě poukazů. Další 

požadavek byl vznesen na vysvětlení pojmu Stavby -  Jedná se o cyklopointy, které byly v 

minulosti realizovány z projektu spolupráce. 

Pan Burkart vznesl dotaz proč došlo k poklesu základního jmění majetku (odpisy). Na základě 

toho členové vyjádřili požadavek na úpravu Výsledovky a Rozvahy. Pan Burkart uvedl, že s 

výsledovkou a rozvahou nesouhlasí.  

(Poznámka od účetního k dotazu: Vysvětlení se týká účtu 901 - vlastní jmění. “Protože na tomto 

účtu jsou připsány pouze dotace na majetek ve vlastnictví MAS pořízený z dotačních programů. 

Je tam zařazen vyloženě za tím účelem, aby se z něj mohly odečítat náklady za odpisy tohoto 

majetku, a nevstoupily tak tyto náklady do nákladů na odpisy MAS. K úbytku došlo tedy právě 

pokrácením vzniklých nákladů (resp. jejich procentuální části) a následným pokrácení účtu 

901.” 

Vysvětlení rozdílu mezi náklady na odpisy ve výkazu zisku a ztráty a účtem pro oprávky v 

rozvaze. Komentář účetního “Toto přímo souvisí s předchozím bodem. Protože se část 

(většinová) nákladů na odpisy odečítá z vlastního jmění (901), tak pak nevstupuje do výkazu 

zisku a ztráty. Toto se ovšem netýká účtu, kde jsou vedeny oprávky, protože ten pouze 

zobrazuje, jaká část z majetku, který je ve vlastnictví, již byla odepsána. Tedy, k odpisům došlo, 

a je tedy nutné tyto odpisy přičíst k oprávkám, ale tyto odpisy z větší části nevstoupily do 

nákladů, protože šlo o majetek pořízený z dotací.”) 

 

Pan Žůrek připomněl, že schvalování účetní závěrky je v kompetenci SR, přičemž před 

schválením bude podrobena kontrole ze strany Dozorčí rady. V kompetenci VH je schválení 

Výroční zprávy  (resp. části, která je věnována CLLD) a výroku auditora. 

 

Následně proběhlo hlasování o schválení výroční zprávy (s požadavkem na opravu složení SR) 

včetně výroku auditora viz usnesení. 

 

6. Informování o hospodaření a plnění rozpočtu MAS v roce 2019 

Partnerům byl představen návrh a plnění rozpočtu MAS za rok 2019. Zároveň bylo projednáno 

hospodaření MAS a výhled na rok 2020.  

7. Volba členů orgánů MAS (PV, VK, MV) 

Dne 16. září 2019 vyprší všem členům orgánů místní akční skupiny roční volební období. 

Partneři byli obeznámeni se současným složením orgánů a s rezignací Dariny Uhříkové (VK) 

a pana Kučery (PV).  
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Z důvodu občasných těžkostí při naplňování pravidel u Výběrové komise, navrhl vedoucí 

zaměstnanec rozšířit počet členů VK na 7 členů. Noví členové VK - paní Šimková, pan Hrazdíra 

a pan Punčochář. Odstoupila paní Uhříková 

Na místo pana Kučery byl nominován do Programového výboru partner PKN nábytek s.r.o., 

kterého zastupuje pan Kamenčák. 

Složení orgánů s platností 1 roku od 16. 9. 2019 do 15. 9. 2020 (předsedové orgánů budou 

zvoleni na jednáních po 16. 9. 2019): 

 

MV - stejné složení 

 

Programový výbor: 

Člen MAS Zastupující osoba Sektor Zájmová skupina 

Štěpán Macek Štěpán Macek Soukromý ZSO 

RUDOLF JELÍNEK, a.s. Martin Déva Soukromý PS 

ČCE Zádveřice-Raková Miloš Vavrečka Neziskový CSVZ 

Obec Neubuz Renata Zábojníková Veřejný MO 

Město Vizovice Silvie Dolanská Veřejný MO 

SH ČMS – Sbor 

dobrovolných hasičů Veselá 

Roman Krajíček Neziskový SSS 

PKN nábytek s.r.o. Pavel Kamenčák Soukromý PS 

 

Výběrová komise: 

Člen MAS Zastupující osoba Sektor Zájmová skupina 

NMB Vizovice Zdeňka Vlčková Neziskový CSVZ 

Obec Zádveřice-Raková Radovan Karola Veřejný MO 

Obec Hvozdná Miroslav Válek Veřejný MO 

Orel Jednota Vizovice Zdeněk Adamuška Neziskový CSVZ 

Jasno Jasenná Jarmila Šimková Soukromý PS 

SK Hvozdná  Jan Hrazdíra Neziskový SSS 

Martina Punčochářová Marek Punčochář Soukromý ZSO 

 

Monitorovací výbor:  

Člen MAS Zastupující osoba Sektor Zájmová skupina 

Obec Kašava Josef Jarcovják Veřejný MO 

Petr Tomšíček Petr Tomšíček Soukromý ZSO 

Junák – svaz skautů a skautek 

ČR, 18. středisko Slušovice 

Radomír Švihel Neziskový SSS 

 

Proběhlo hlasování o členech jednotlivých orgánů – viz usnesení. 

8. Diskuze 

Předmětem diskuse byla realizace a administrace menších projektů MAS a byl vznesen dotaz,      

zda MAS v tomto ohledu postupuje správně. Nikdo nevyjádřil připomínky v této věci. 

 

Pan Burkart upozornil, že VH svolává min. třetina členů a dotazoval se, zda tato podmínka byla 

dodržena. V tom případě je třeba doložit podpisy. Jak bylo později zjištěno, došlo k mylnému 

vyložení informace uvedené v Jednacím řádu (JŘ). V JŘ je uvedeno, že VH svolává 
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programový výbor (tedy předseda programového výboru) a pozvánky na jednání rozesílá 

zaměstnanec kanceláře (Jednací řády, Hlava 1, ost. 3). Případ písemného požadavku je popsán 

v Jednacím řádu, Hlava 1, odst. 1: “VH se schází nejméně jednou ročně nebo nejpozději do 60 

dnů na písemný požadavek nejméně jedné třetiny partnerů”.  

Dále také upozornil na podmínku zachování správného poměrů hlasování zájmových skupin - 

bylo prověřeno, že zachování poměru zastoupení zájmových skupin se týká usnášeníschopnosti 

VH nikoli hlasování (Jednací řády, Hlava 3, ost. 1: “Valná hromada rozhoduje nadpoloviční 

většinou přítomných hlasů..”). Čili se jednalo o nesprávnou informaci. 

 

Vizovice 18. 6. 2019 

 

Zapsal: Ing.  Pavel Elšík  

Ověřil:  Richard Zicha  


