
 

 
 

Zápis  

na pracovní schůzi Valné hromady  

Místní akční skupiny Vizovicko a Slušovicko 

 
Datum konání:  17. prosince 2013, v 16:00 hod. 

Místo konání:  Zasedací místnost, MěÚ ve Vizovicích, 3. patro; 

Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice 

 

Program: 

 

1. Zpráva o činnosti MAS. 

2. Změny v členské základně. 

3. Vznik o.p.s. Novinky v PRV. Projekty spolupráce. Pracovní skupiny. 

4. Příprava strategií 2014+. 

5. Pošta, různé. 

6. Závěr. 

 

 

Úvodní slovo pronesl předseda PV PRV Jaroslav Burkart. Přivítal přítomné na jednání 

v budově MěÚ Vizovice. Byla ověřena usnášení schopnost a odsouhlasen program. Ředitel 

MAS seznámil účastníky s některými tématy k PV PRV.  

 

Zapisovatelem byl zvolen: Ing. Pavel Elšík 

Ověřovatelem byl zvolen: Ing. Renata Zábojníková 

 

1.  Zpráva o činnosti MAS. Výroční zpráva – pracovní verze. 

 

2. O členství v MAS požádal Martin Kašpárek, Trnava 30; zemědělská činnost, chov ovcí a 

skotu. Usnesení: VH souhlasí s přijetím. 

 

3. Vznik o.p.s. 

Zpráva o vzniku o.p.s. 

Hlavní činnost může o.p.s. fakturovat.  

Hlasování na VH – zatím ponechat model podle Stanov, nemáme ještě oficiální metodiku pro 

standardy MAS. 

 

Novinky v PRV.  

Je možno vyhlásit 7. výzvu, není zatím žádná metodika nebo průvodce. Čeká se na oficiální 

tiskovou zprávu MZe. S možným průběhem seznámil Petr Žůrek.: harmonogram 

prosinec/březen/červen; zatím zůstalo 283 990 + 187 738 – Všemina, odhad do 7V je asi 471 

728,- Kč revize ještě nutná). Návrhy členů VH: vyhlásit Fiche 1. a 4., do každé Fiche alespoň 

100 000,- Kč, prioritou je Fiche 1, poté Fiche 4. 

 

Průběh administrace projektů spolupráce.  



 

 
 

PS OPSM – přišlo oznámení o schválení platby (13.12). EU: 934 620,- a ČR: 233 656,- celkem 

1 168 276,- Kč (bez korekcí a sankcí). Nyní připravujeme dodatky smluv o půjčce 

k předfinancování projektu. Další 4 roky budou ještě dobíhat měkké akce a udržitelnost (např. 

už mimo projekt proběhla akce v Debři – 17.11. – neděle odpoledne: účast Žůrek). Zbytek 

financí převést do střediska OSTATNÍ (platba CP mimo SPL, DPP mimo SPL, apod.).  

Dobíhá projekt TS 3 (některé aktivity budeme realizovat na jaro).  

 

Pracovní skupiny a dva nové programové výbory:  

Pracovní skupiny proběhnou v lednu. 

Návrh na vznik Pracovního programového výboru pro OP VVV (PPV VVV) a  

návrh na vznik Pracovního programového výboru pro IROP. 

Důvody: již nyní je možnost „pilotně zkusit projekt z VVV pro všechny školy v ORP, odhad 

výše je 8,5 – 12 milionů Kč na naše území, 100 % dotace. Obsah: podpora slabších žáků, 

síťování škol a strategie pro další období, nákup SW HW a dalších potřeb. (Ve výzvě je ale 

mnoho nejasností, proto dnes naše spolupracující agentura jedná na MŠMT). Školy / ředitelé 

nemají (spíše) zájem. Poučení: začít se připravovat na budoucí OP VVV. Mít strategie, znát se 

a komunikovat, motivovat zřizovatele k aktivitě ve školách. Posílit tým MAS o segment VVV. 

Návrh: PPV VVV – zástupci všech zřizovatelů nebo škol v MAS (asi 11 škol: ORP má 9 a 

Kašava a Hvozdná).  

Návrh, aby dva nové programové výbory zatím pracovaly zkušebně, schválení 2014. 

 

Schválení Monitorovacím výboru MAS VaS (PRV). 

Ve struktuře o.p.s. má vzniknout také „Monitorovací výbor“, navrhujeme 3-5ti členný, oslovili 

jsme pana starostu Jarcovjáka, zástupce skautů ve Slušovicích, vhodný by byl zemědělec. 

Návrhy: 

Jarcovják – souhlasí se svým jmenováním 

Tomšíček – ano 

Veronika Rybáčková - ano 

 

5. Příprava strategií 2014+. 

 

Byl podepsán „Dodatek smlouvy“ k posunutí data ukončení přípravy strategie od SMARV 

(k 30. 6. 2014).  

Obdrželi jsme dotaci od Zl. kraje 100 tis. Kč 

Certifikace MAS – není ještě metodika.  

Počet OP, kterých se budeme moci účastnit -  první kolo certifikace asi I/2014.  

Došlo k přehodnocení od členů MAS? V diskusi se členové kloní k co nejširšímu využití 

dotací.  

 

6. Pošta, různé. 

Žádost o odpuštění půjčky obcí a převedení na příspěvek:  

Nesouhlas a vrátit chtějí: Lhotsko (i přes to, že získalo asi 250 tis., 1 projekt) a Bratřejov 

(získal asi 1,216 mil.; plus KO 496 800; celkem 9 projektů). 

Dodatek a bude se ještě řešit: Lutonina a Všemina. 

Bude dodáno: Ublo. 

Schváleno, ale odpustit ve výši příspěvku na příští rok: Podk. Lhota 

 



 

 
 

Revize příspěvků. 

Financování MAS na rok 2015 je zatím zcela neřešené ze strany MZe a MMR (máme o.p.s.; 

členské příspěvky).  

Hejtmanský den pro MAS (P+LZ+VaS) přelom března a dubna 2014. 

Metoda CLLD- viz. přiložená tabulka 

Svatomartinský trh proběhl. 

FDV – zatím pozastavil administraci nových žádostí. 

Účast ředitele v oponentní skupině a PS OP. 

Zprávy do zpravodajů obcí – na vyžádání Hvozdná a Veselá. Ostaním vyjdeme vstříc. 

Kompostéry se distribuují, faktury jsou proplacené, vše uhrazeno. Fond proplatil 90 %:  

z EU 3 231 343, z- ČR 190 079,- Kč – celkem 3 421 422,- Kč.  

UP Zlín – máme žádosti (dnes znovu jednání) – asi od ledna nastoupí jedna pracovnice (dotace 

asi 20 000 po dobu jednoho roku).  

Od ledna začne pracovat také jeden dobrovolník (zatím asi dva dny v týdnu). 

 

 

Příští jednání: 

- valná hromada v únoru  

- správní rada a programový výbor PRV v lednu 

- dozorčí rada po uzavření účetnictví 

- Pracovní programový výbor pro VVV 6. 1. 2014 ve 14 hod. 

- Pracovní programový výbor pro IROP 6. 1. 2014 ve 14 hod. 

- školení k 7V – bude upřesněno  

 

 

 

Zapsal: Ing. Pavel Elšík 

Ve Vizovicích dne 17. 12. 2013 

 

 

 

 

 

 

Ověřila: Ing. Renata Zábojníková 

 


