
 

 
 

Zápis 

z jednání Výběrové komise  

MAS Vizovicka a Slušovicka, o.p.s. 
 

Datum konání:  pátek 19. 12. 2014 v 15:00 hod. 

Místo konání:  Zasedací místnost MěÚ Vizovice, 2. patro 

 Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice 

  

Program: 
 

1. Úvod a kontrola usnášeníschopnosti 

2. Nové úkoly pro Výběrové komise  

3. Změny v členské základně  

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. Výběrová komise (dále jen VK MAS) je usnášeníschopná (přítomni 

všichni členové). Usnesení 1/VK2/14. 

 

Zapisovatelem zvolen: Bc. Ondřej Štach 

Ověřovatelem zvolena: Ing. Zdenka Vlčková 

 

2. Nové úkoly pro Výběrové komise  

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

Dále bude pokračovat vyhodnocení a aktualizace SPL 2007 – 2014. Očekáváme dle 

absolvovaných školení nové úkoly pro VK: zvláště jiný časový harmonogram, hlídání 

zájmových skupin, nová dimenze práce kanceláře, více školení, dopracování systému 

monitoringu a evaluace a možná i způsob vyhodnocování projektů. MAS bude částečně 

financována z projektu spolupráce EMI 6 – zde některá témata řešíme.  

 

Výběrová komise na VH MAS:  

Návrhy: 

1) Zástupce obce Jasenná, p. Pavel Machovský, ukončil svou funkci starosty. SR usoudila, že 

by místo měl zastávat někdo, kdo již MAS zná - na návrh SR přijal nominaci Ing. Lubomír 

Kokeš za obec Zádveřice-Raková.  

2) Svou činnost v organizaci Centrum pro rodinu ukončila Mgr. Miroslava Šonová. Návrh SR 

je požádat o zástupce z jiné NNO (někoho kdo má s fungování MAS již zkušenost – např. 

NMB Vizovice se zástupkyní Ing. Zdeňka Vlčková 

3) zástupce za obec Veselá se stal členem správní rady, DSO navrhuje za člena pana Miroslava 

Válka  

Proběhlo hlasování - viz usnesení VH. 

Složení nové Výběrové komise se shora uvedených důvodů následující: 

Obec Hvozdná – zástupce Miroslav Válek (uk. 19. 12. 2015) 

ZLINUX s.r.o. – zástupce Jan Špaňhel (uk. 19. 12. 2015) 

Ezop reklamní agentura s.r.o. – zástupce Darina Uhříková (uk. 19. 12. 2015) 



 

 
 

Obec Zádveřice-Raková – zástupce Lubomír Kokeš (uk. 19. 12. 2015) 

ČM provincie Hosp.– NMB Vizovice – zástupce Zdeňka Vlčková (uk. 19. 12. 2015) 

 

3. Vliv změn v členské základně 

Přes 70 % MAS ČR chce podat Žádost o standardizaci do konce roku 2014. Problémy okolo 

standardizace zatím neumíme zcela odhadnout, ale důležitý je jistě dokument o Personální a 

majetkové propojenosti. Rozvinula se široká diskuse. 

 

4. Volba předsedy. 

Následovala široká diskuse k funkčnosti VK, k funkčnosti výběru projektů a hodnocení, 

specifikaci pozice předsedy VK a funkce kanceláře. Dále proběhla volba předsedy: zvolena 

byla Zdeňka Vlčková. Usnesení 2/VK2/14. 

 

5. Ostatní a diskuze 

a) jaké jsou zprávy z MF příp. NKU či UOHS?  

b) máme FB stránku, web MAS, weby SPOV a SMSČR, … sdílejme je 

 

Úkoly: pokud bude relevantní dokument k výběru projektů v novém plánovacím období, 

svolat jednání VK MAS do 20 dnů od obdržení. 

 

 

Ve Vizovicích dne 19. 12. 2014 

 

 

 

 

 

 

Zapsal: Štach Ondřej   

    

 

  

Ověřila: Zdeňka Vlčková 


