
 

 
 

Zápis 

k jednání Valné hromady občanského sdružení   

Místní akční skupina Vizovicko a Slušovicko 

 

Datum konání:  22. listopadu 2012, 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. Hodnocení MAS. Zvýšení alokace. 

2. Změny v členské základně. 

3. Informace o přípravě 6. výzvy. 

4. Příprava ISRÚ, dotazník a anketa. Komunitní projednávání. 

5. Vznik o.p.s. – MAS VaS o.p.s  

6. Diskuze - různé. 

 
Úvodní slovo pronesl předseda MAS Ing. Jaroslav Burkart. Přivítal 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 dalším setrvání ve vedení MAS. Chce 

nadále působit ve vedení MAS.  

 

1. Zpráva o činnosti MAS. Hodnocení MAS. Zvýšení alokace. 
Hodnocení MAS proběhlo v měsíci srpnu na MZE v Praze. Získali jsme 123 bodů, tj. 82 % úspěšnost 

(vloni 62 %). Obhájili jsme zařazení do skupiny „B“. Byla zveřejněna výše alokace naší MAS na rok 

2013: 5 011 126,- Kč, tj. zvýšení asi o 16,9 % (tj. o 725 126,- Kč: 80 % je na projekty, 20 % na 

administraci). (V roce 2012 jsme měli zvýšenou alokaci o 31,75 %, tj. o 1 033 203,- Kč). Ve skupině 

MAS 32+ jde o třetí nejvyšší růst rozpočtu. Na opatření 4.1.1 (administrace) můžeme z toho čerpat 

1 022 252 Kč. V roce 2014 nedostaneme žádné prostředky na provoz MAS. Na provoz MAS v roce 

2015 není známo, zda-li a kdy dostaneme prostředky na provoz (snad od poloviny roku 2015). 

Můžeme něco ušetřit z administrace – tedy z mezd (2013 a 2014) a převést na další roky (2014 - 2015 - 

2016). Musíme zároveň počítat s přípravou strategických rámců pro nové operační programy v letech 

2013 - 2014 a s úkolem administrovat projekty současného (tohoto) plánovacího období do konce roku 

2015 (odhadem asi 40 – 45 projektů). Archivace je deset let.  

Žádáme zástupce obcí, aby nám sdělili, zda mají schváleno 15,- Kč mimořádný příspěvek do konce 

roku 2012 pro mikroregion, který jej použije na příspěvek pro MAS na tvorbu ISRÚ. Na rok 2013 je 

nutné zvýšit příspěvek podle přiložené tabulky. Minimální příspěvek by měl být okolo 30,- Kč místo 7,- 

Kč v současnosti. Možností je také příspěvek 60 Kč. V tabulce jsou neuznatelné náklady. Projektový 

manažer podá vysvětlení. 

Byla otevřena diskuse k firmě Renards – v roce 2013 budeme platit poslední splátku. Budeme vybízet 

naše členy, a s kým spolupracujeme, o podporu strategií.  



 

 
 

2. Změny v členské základně.  

Obdrželi jsem dvě přihlášky do MAS. Pan Petr Tomšíček, Neubuz, soukromý zemědělec a Jasno spol. 

s r.o., Jasenná, zastupuje Ing. Jaroslav Šimek. 

Hlasování: většina hlasovala pro. 

 

3. Příprava 6. výzvy.  

MZe vyhlásí v roce 2013 pouze dvě kola k předkládání projektů do PRV. 18 kolo PRV („zimní“) bude 

asi 6. 3. – 12. 3. 2013. (V „letním“ kole 5. 6. – 11. 6. 2013 by snad bylo možné realizovat „malou“ 

výzvu: pokud zůstane nějaký finanční objem na projekty). Navrhujeme realizaci zimní výzvy takto: 

a. Ihned po zveřejnění Fichí (CP SZIF přislíbil do konce měsíce) zaregistrovat výzvu, vyhlášení 

výzvy co nejdříve po registraci na CP, např. 20. 12. 2012, školení žadatelů 3. 1. 2013, 

předkládání projektů 10. 1. - 31. 1. 2013; veřejná obhajoba a výběrová komise 18. 2. 2013, VH 

22. 2. 2013.  

b. Výše prostředků na 6. výzvu: 4 706 704,- Kč. 

c. Návrh: vyhlásit všechny FICHE. 

d. Projektový manažer seznámil s předběžnými zájemci o účast ve výzvě.  

e. Podle pravidel nesmí žadatel v jedné výzvě dát do jedné Fiche dva a více projektů projektů. 

f. Programový výbor MAS má velký zájem, aby vyhrály nejlepší projekty.  

g. Pořadí výběru Fichí (v návaznosti na SPL) a minimální výši prostředků na jednotlivou Fichi 

upřesníme ve Výzvě. 

h. Kancelář MAS připraví harmonogram příjmu žádostí, který bude zveřejněn a aktualizován na 

stránkách MAS. Pravidla budou upřesněna ve Výzvě. 

Prioritou je splnění parametrů v SPL – je zřejmé, že např. budou dost čerpat zemědělci, naopak u NNO 

bude pravděpodobně velký přetlak projektů.  

Týden před podáním žádosti – je třeba se předem ohlásit k zaregistrování. Počítat asi s hodinou na 

registraci.  

Hlasovalo se o časovém harmonogramu 6. výzvy. Hlasování: všichni pro.  

 

4. 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. Projektový manažer se zúčastnil jednání 

zastupitelstev (Lutonina, Lhotsko, Hvozdná) a informovoval o současné situaci v MAS, naplňování 

SPL, o přípravě strategií a ISRÚ. Oslovujeme různé sektory, ale potřebujeme pomoc od všech členů 

MAS. Obce obdržely Dotazník a většina jej ke dnešnímu dni odevzdala (mělo být do 14.11.2012). 

Pokud je třeba, manažer navštíví starostu a může pomoci s vyplněním. Anketa (je odlišná od 

Dotazníku) je na webu MAS a žádáme o její hojné vyplňování. Anketu je třeba popularizovat a získat 

mnohem více respondentů (alespoň 250 – 350). Zvláště je třeba se orientovat na podnikatele, zemědělce 

a NNO. Úkol: Každý starosta zajistí vyplnění 20-30 anket. 

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

Výbor pro přípravu strategie 2014 + se setká dne 27. 11. 2012 od 15 hod ve Vizovicích. Hlavní téma je 

definování prioritních os na 2014 – 2020. Členy „V2014+“ jsou všichni členové PV, VK a jeden 

zástupce Vlčkové nebo Kašavy. 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. 

 

5. Vznik o.p.s. – MAS VaS o.p.s  

Založení o.p.s. je doporučeno z NS MAS. MZe se k tomu nevyjadřuje. Právnička to zatím spíše 

nedoporučuje.  



 

 
 

K návrhu zákona, který by umožnil plynulý přechod z o.s. na jiný subjekt např. o.p.s. (ale s o.p.s. nový 

občanský zákoník již nepočítá, že by vznikaly po vstoupení nového občanského zákoníku v platnost…). 

Právnička nám napsala: „Z Parlamentu jsou takové zprávy, že návrh by měl projít, je ve třetím čtení, ale 

skončená schůze se k jeho schvalování nedostala. Očekávám případné schválení na další schůzi, která 

bude pravděpodobně 10. – 16. 12. 2012.“ 

Návrh programového výboru: počkáme dva měsíce. Příští Valná hromada může být také zakládací 

valnou hromadou nové o.p.s. Starostové by měli počítat s projednáním tématu vstupu obce do nové 

MAS VaS o.p.s. dne 25. února 2013 (nejde o transformaci, ale novou společnost, na kterou se postupně 

přenesou projekty, závazky, účetnictví).  

 

6. Diskuse. Různé. 

Vzniklo nedorozumění o tom, že v roce 2014 skutečně nebudou žádné projekty ani administrace. Paní 

ředitelka NMB vysvětlila problematiku nemocnic a podepisování petice na podporu naší nemocnice.  

Paní Zábojníková pozvala na Vánoční jarmark ve Slušovicích a také na Výstavu betlémů ve Hvozdné. 

 Projekty spolupráce. Nyní běží tři PS. Podali jsme žádosti na další čtyři v celkovém objemu 2 

mil. Kč. Spoluúčast SZIF je pouze 90 %.  

 OPSM: zbývá realizovat jednu studánku. Nyní poptávkové řízení na „trhací mapy“, snad 

vydáme i další reklamní materiál. TS 2 – cyklopoint bude instalován v prosinci (není ještě 

vytištěna mapa). 

 Fotomaraton. V rámci projektu TS - JV – připravujeme vyhlášení fotosoutěže a fotomaratonu 

(realizace 2012 – 2013). 

 Zpravodaj MAS. Připravujeme vydání zpravodaje přelom listopad - prosinec. Budeme 

informovat o projektech, ale zvláště o komunitním plánování ISRÚ. Články o MAS prosíme o 

vydání v obecních Zpravodajích. Již nebude vydán v celém objemu a distribuován do všech 

domácností.  

 Pracovní skupiny: projektoví manažeři, sociální služby, zemědělci a podnikatelé.  

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

asi 3,9 mil. Žádost byla zaregistrována – přišla první faktura.  

 Návrh na mimořádnou roční odměnu managementu MAS. 

 Návrhy na změny v řízení MAS. 

 Padl návrh na vytvoření centra, které bude psát projekty. Například Centrum projektového 

řízení, příspěvková organizace (CPR, o.p.s.?). SZIF aktuálně zrušil projektovou dokumentaci 

jako způsobilý výdaj. 

 Nová „Pravidla MAS“ přinášejí mnoho upřesnění a novinek: 
5.1. e) cestovní náhrady členům orgánů MAS (zrušeno: …správní a dozorčí rady u o.p.s.) poskytované 

v souvislosti s výkonem funkce (jsou již způsobilým výdajem).  

„9 s) MAS je povinna zajistit provedení externího auditu, který bude zaměřen na ověření účelu využití 

poskytnuté dotace, na porovnání údajů uváděných v monitorovacích zprávách o činnosti MAS za 

příslušný kalendářní rok s příslušnými dokumenty a se skutečným stavem plnění SPL. MAS je povinna 

poskytnout součinnost osobám oprávněným k provádění těchto auditů; D, jinak Z. (D- nápravné opatření; 

Z –snížení dotace o 100 % po přezkoumání žádostí za příslušný rok).“ Cenu za externí audit neznáme, 

není zatím znám seznam firem oprávněných k těmto úkonům. 

 

o Termín jednání příští VH asi 25. 2. 2012 v 9:00 ve Slušovicích. 

 

Zapsala: Bc. Marie Ponížilová 

 

Ve Vizovicích dne 22. 11. 2012 

 

Ověřila: Ing. Renata Zábojníková  


