
 

 
 

Zápis 

z jednání Valné hromady občanského sdružení   

Místní akční skupina Vizovicko a Slušovicko 

 

Datum konání:  5. dubna 2012, v 9:00 hod. 

Místo konání:  Zasedací místnost, Obecní úřad v Trnavě  

Trnava 156, 763 18 Trnava 

 

Přítomní: viz prezenční listina 

 

Program: 

 

1. Zpráva o činnosti MAS. 

2. Personální situace v MAS. 

3. Příprava strategie pro období 2014 – 2020.  

4. Změny v členské základně. 

5. Informace k přípravě 5. výzvy. 

6. Projekt spolupráce „Trnková stezka“.  

7. Projekt spolupráce „Obnovme prameny střední Moravy“. 

8. Projekt spolupráce „Valašský folklorní rok“. 

9. Projekt spolupráce „Očami po krajině – Očima po krajině“.  

10. Diskuze - různé. 

 
Přítomné přivítal Ing. Jaroslav Burkart, předseda MAS, který ověřil usnášení schopnost valné 

hromady a seznámil členy valné hromady s programem schůze, který byl všemi přítomnými 

hlasováním schválen. Předseda požádal paní starostku o představení obce Trnava.  

 

Zapisovatelem byl zvolen: Mgr. Petr Žůrek, ST.D., 

Ověřovatelem byla zvolena: Mgr. Mirka Šonová. 

 

1) Předseda MAS vyzval projektového manažera, aby seznámil přítomné se Zprávou o činnosti 

činností MAS za období od poslední valné hromady. VH byla informována o rozpočtovém 

rámci rozpočtu MAS na rok 2012. Roční rozpočet je 4 286 486, Kč. Výdaje na režii  jsou ve 

výši 20 % z tohoto objemu a činí 857 297,- Kč. Celá částka bude ještě upřesněna po vrácení 

ušetřených prostředků (asi květen), a prostředků převedených z loňského roku. Dále byla VH 

informována o průběhu projektů, o přípravě Zpravodaje MAS v konečném počtu asi 5 500 ks. 

Hovořilo se o přípravě na plánovací období 2014 – 2020. Manažer se zabýval také přípravou a 

stavem projektů spolupráce. 

 

2) A. Personální situace si vyžadovala řešení: byl přijat návrh na přijetí asistentky manažera. Tou 

se stala pí Ludmila Stopková. Byla přijata 5. 4. programovým výborem. 

B. Odstoupila místopředsedkyně Blanka Lisovská, je třeba řešit místopředsedu MAS. VH byla 

seznámena s návrhy na řešení.  

Hlasovalo se o místopředsedovi: návrh na Mgr. Mirku Šonovu. Hlasovali pro: všichni.  

Hlasovalo se o rozšíření programového výboru na 7 členů. Hlasovali pro: všichni.  

Hlasovalo se o návrhu na nové členy Programového výboru. Návrh na novou členku Ing. 

Renatu Zábojníkovou. Hlasovali pro: všichni. 

Návrh na nového člena Programového výboru Ing. Petra Hradeckého. Hlasovali pro: všichni. 

Novým členem výběrové komise Daniel Juřík. 



 

 
 

C. Připravit změnu statutu na o.p.s. Řešením pověřen projektový manažer.Hlasovali pro: 

všichni. . 

 

3) Příprava strategie ISRÚ byla prezentována v powerpointu 

Úkol: Pozvat na příští VH Aleše Lahodu, požádat o informace k strategiím 2014 - 2020 a 

ohledně ISRÚ. Začneme připravovat podklady pro ISRÚ. Prověřit možnosti řešení: uděláme si ji sami 

nebo zadáme nějaké firmě.  

 

4) VH byla seznámena se změnami v členské základně. O členství požádali  

a. Nová členka Michaela Bičová, Březová  

b. Nový člen Ing. Štěpán Macek, Lutonina  

c. Nový člen Pavel Kamenčák, Bratřejov  

d. Nový člen Dušan Matůšů, Slušovice 

e. Nový člen Sdružení dobrovolných hasičů Neubuz 

Hlasovali pro: všichni. 

Nyní máme 46 členů. 

 

VH pověřila projektového manažera změnou stanov. Současný počet hlasů mikroregionů se 

zvedne z 9 na 12. Hlasovali pro: všichni.  

 

5) VH byla informována o přípravě 5. výzvy. Účastníci valné hromady byli seznámeni s rozsahem 

výzvy (bude 5 Fichí), předpokládaným harmonogramem, a předběžnými zájemci.  

Upozornění o změně v preferenčních kritériích MAS, kde žadatel bude hodnocen i podle výše 

požadované dotace. Školení bude asi 23. 4. ve Vizovicích.  

 

6) Projekt „Trnková stezka“. Seznámení a power pointová prezentace. 

Je třeba zasílat  informace nejen na IC a na web, ale i jinak (nástěnka, deníky) 

Byla vyslovena žádost o zasílání upřesňujících informací a dalších podkladů, zvláště fotografií. 

 

7) PS „Obnovme prameny střední Moravy“. Probíhá výběrové řízení. Bude podepsána smlouva 

s vítězem na přelomu duben/květen. Pracuje pracovní skupina.  

Je také třeba informovat majitele studánek, že z této studánky se stane turistický cíl. Dát vědět, 

které nemůžou být realizované, bude změna místa realizace. 

 

8) PS „Valašský folklorní rok“ připravujeme do podzimní výzvy. Hledáme zájemce o práci 

v pracovní skupině. Koordinuje manažer a paní Mgr. Zuzana Štalmachová. Bude osloven  

pan Petr Sovják, gajdoš z Neubuze.  

 

9) „Očami po krajině – Očima po krajině“ – vyhlídky jako téma mezinárodního projektu. Projekt 

je podán v jarní výzvě.  

Je možné ještě 2 vyhlídky upřesnit v jejich místech realizace.   

 

10) Příprava dalších projektů spolupráce a dalších projektových možností. Členové MAS mohou 

své podněty sdělit kdykoliv, nebo na Kartě projektového zásobníku PS MAS. 

 

Diskuse - různé.  

Nabídka účasti na „Komunitní škole“ – program 16. 4. v Neubuzi.  

 

Zapsal: Mgr. Petr Žůrek, ST.D.  

 

V Trnavě dne 5. 4. 2012 

 

Ověřila: Mgr. Mirka Šonová 



 

 
 

 

 

Kontaktní osoba:  

Ing. Jaroslav Burkart, předseda MAS Vizovicko a Slušovicko 

burkart@seznam.cz, 608 882 092 
 

 

Pro bližší informace: 

Mgr. Petr Žůrek, ST.D., projektový manažer 

manazer@masvas.cz, 777 304 299 
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