
 

 
 

Zápis 

k jednání Valné hromady obecně prospěšné společnosti   

Místní akční skupina Vizovicko a Slušovicko 

 

 

Datum konání:  28. února 2014, v 10:00 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. Projekty 7. výzvy. 

4. Stav Integrované strategie rozvoje území. 

5. Financování MAS 2014+. 

6. Diskuze - různé. 

 

 

Úvodní slovo pronesl ředitel MAS VaS Mgr. Petr Žůrek, S.T.D. a přivítal přítomné na jednání Valné 

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

 

Zapisovatelem byla zvolena: Renata Bednářová 

Ověřovatelem byl zvolen: Ondřej Štach 

 

 

1. Zpráva o činnosti MAS.  

 Valná hromada byla seznámena s OP VVV. V OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost nyní 

probíhá grantová výzva, jíž by se MAS VaS chtěla zúčastnit. Mgr. Petr Žůrek proto vyzval zástupce 

obcí, aby zapojení do projektu vzdělávání občanů zvážili. 

 Členům VH bylo sděleno, že žádná další výzva v roce 2014 z PRV nebude a tudíž MAS bude 

hledat dotační podporu z jiných zdrojů a nadací. 

 Byla představena nová dobrovolnice v kanceláři MAS Bc. Tereza Macková. 

 

2. Změny v členské základně.  

Obdrželi jsme pět přihlášek do MAS.  

 - SDH Všemina, zastoupen Janem Chovancem, 

 - Petr Jarcovják (zemědělec), 

 - Tomáš Martinů (zemědělec), 

- Komunitní škola SOVA (nezisková organizace), zastoupena Lucií Alexandrou Šebestovou 

 - Kateřina Čočková (fyzická osoba). 

 

Hlasování: všichni hlasovali PRO. 

 



 

 
 

3. Projekty 7. výzvy.  

 Pan Žůrek připomněl VH výběr FICHí 1 a 4, kde důvodem pro zvolení bylo málo 

vyčerpaných finančních prostředků. Řekl, že do sedmé výzvy se přihlásily 4 projekty, avšak 1 z nich 

musel být kvůli nedoložené dokumentaci vyřazen. Ondřej Štach seznámil VH s průběhem prezentace 

těchto projektů a výsledkem Výběrové komise.  

Výběrovou komisí byly vybrány 2 projekty: projekt obce Všemina a projekt p. Pavelky 

Schválení projektů 7. výzvy.  

Hlasování: všichni hlasovali PRO. 

 

4. Stav Integrované strategie rozvoje území. 

 Stále není metodika ISRÚ ani metodika pro standardizaci MAS. Po schválení finální verze 

metodiky, chce MAS provést standardizaci do konce druhého čtvrtletí. Finanční prostředky na 

strategii je možno čerpat z OP TP. SMARV se ukazuje jako dobrá volba pro tvorbu strategie, neboť 

MAS VaS patří do skupiny MAS 32+. 

 

5. Financování MAS 2014+. 

Členské příspěvky budou stejné jako v minulém roce.  

Zůstává velké množství peněz v neuzavřených projektech a čeká se na peníze z OPTP.  

Petr Hradecký navrhl vypořádat se s půjčkami: obec Bratřejov nechce půjčku odpustit.    

Půjčka byla prodloužena v Podkopné Lhotě a Jasenné. Pavel Machovský navrhl řešit situaci jen 

příspěvkem, nikoliv půjčkou.  

 

6. Diskuze 

Otevřena diskuze opět k OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. MAS osloví všechny obce 

a pokusí se najít partnera z Moravskoslezského kraje, neboť spolupráce s jeho obcemi je bodově 

zvýhodněna.  

Starosta obce Ostrata požaduje proplacení druhé opravované studánky v rámci projektu 

spolupráce OPSM. 

   

 

Mgr. Petr Žůrek seznámil VH s usnesením. 

Usnesení bylo odsouhlaseno. 

 

 

 

Zapsala: Renata Bednářová 

Ve Vizovicích dne 28. 2. 2014 

 

 

Ověřil: Ondřej Štach 


