
MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s.  
Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice 
IČ 27056660 
Email: info@masvas.cz 

 

           

Zápis 

z jednání Valné hromady místní akční skupiny  

MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. 

 

Datum a čas konání: 3. 3. 2022, 16:00 hodin 

Místo konání: Nová sokolovna Slušovice, nám. Svobody 34, 763 15 Slušovice 

 

Program: 
 

1. Zahájení 

2. Kontrola usnášeníschopnosti, volba zapisovatele a ověřovatele 

3. Změny v partnerské základně 

4. Rozpočet MAS na rok 2022 

5. Změna strategie CLLD v PRV 

6. Schválení partnerský příspěvků na rok 2022 

7. Informace o činnosti MAS a přípravě nového programového období 2021+ 

8. Diskuze, závěr 

 
1. Zahájení 
Úvodní slovo pronesl ředitel společnosti a vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD Ing. 
Pavel Elšík, který přivítal na jednání všechny přítomné. 
 
2. Kontrola usnášeníschopnosti, volba zapisovatele a ověřovatele 
Proběhla kontrola usnášeníschopnosti: 

Zájmová 
skupina 

Přítomní/celkem partnerů 
zájmové skupiny 

Procent z celkového počtu 
zájmové skupiny 

Procent z celkového počtu 
partnerů 

CSVZ 11/16 68,75% 26,19% 
SSS 4/10 40,00% 9,52% 
MO 17/21 80,95% 50,48% 
ZSO 6/15 40,00% 14,29% 
PO 4/7 57,14% 9,52% 

celkem 42/69 60,87% 100,00% 
 
Zasedání VH je v tomto případě usnášeníschopné v daném počtu přítomných s tím, že 
žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv – viz usnesení. 
 
Následně představil pan Elšík program jednání a navrhl zapisovatelem VH Ing. Marii 
Ponížilovou a ověřovatelem zápisu Radovana Karolu a vyzval k hlasování – schváleno - 
viz usnesení VH. (1/VH1/22, 2/VH1/22 a 3/VH1/22) 
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3. Změny v partnerské základně 
Pan Elšík připomněl aktuální počet partnerů a jejich zastoupení v jednotlivých sektorech 
a zájmových skupinách. Následně byly představeny změny v partnerské základně. Novým 
žadatelem o partnerství v MAS je Římskokatolická farnost Slušovice, kterou bude 
zastupovat pan Lukáš Jambor. Proběhlo hlasování viz usnesení VH. (4/VH1/22) 
Členové Valné hromady byli informováni o zániku členství pana Vladimíra Matušů, 
z důvodu jeho úmrtí. (5/VH1/22) 
 
Po schválení nového partnera se tabulka usnášeníschopnosti změnila následovně: 

Zájmová skupina 
Přítomní/celkem 
partnerů zájmové 

skupiny 

Procent z celkového 
počtu zájmové skupiny 

Procent z celkového 
počtu partnerů 

CSVZ 11/17 64,71% 26,19% 
SSS 4/10 40,00% 9,52% 
MO 17/21 80,95% 40,48% 
ZSO 6/15 40,00% 14,29% 
PO 4/7 57,14% 9,52% 

celkem 42/70 60,00% 100,00% 
 
I po přijetí nového partnera byla valná hromada stále usnášeníschopná, tedy žádná ze 
zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv. 
 
4. Rozpočet MAS na rok 2020 
VH byla seznámena s plněním rozpočtu roku 2021 a s rozpočtovým výhledem organizační 
složky na rok 2022 ve středisku AD. Pan Elšík představil jednotlivé části rozpočtu vč. 
plnění, které byly zaslány všem partnerům. 
Výzva k hlasování - schváleno - viz. usnesení VH. (6/VH1/22 a 7/VH1/22) 

 
5. Změna strategie CLLD v PRV 
Pan Štach představil stav čerpání u jednotlivých fichií. Shrnul nejdůležitější informace o 

přechodném období a výši alokace, která bude rozdělena do jednotlivých oblastí. 

Představil také následný proces změny strategie CLLD v PRV a předpokládaný termín 

vyhlášení výzvy. Následně byly představeny 3 návrhy na rozdělení. Vzhledem k tomu, že 

Fiche pro nezemědělské podnikatele byla podpořena výrazně vyšší finanční alokací než 

byla původně plánována, navrhovala paní Zábojníková nedávat podnikatelskému sektoru 

žádnou alokaci na přechodné období a rozdělit finance mezi Fichi 1 a Fichi 6. Na to 

reagovala paní Šafránková, která upozornila na to, že drobní podnikatelé, nemají 

prakticky žádnou jinou možnost získat dotaci než přes MAS. K tomuto názoru se také 

připojil pan Zicha, který navrhoval, aby se podnikatelům část alokace přidělilo. Bylo 

navrženo, aby se alokace rozdělila mezi fiche 1, 4 a 6.  

Dále proběhla diskuse o možném bodovém zvýhodnění partnerů MAS při hodnocení 

projektů, jelikož většina úspěšných projektů podnikatelů je realizována nečlenskými 

subjekty. Pan Štach však upozornil, že žádné bodové zvýhodnění partnerů MAS pravidla 

nedovolují. Uvedl také, že některé žadatele zastupují v celém procesu dotační agentury, a 
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proto nemá MAS v těchto případech osobní možnost informovat je o výhodách a 

důležitosti členství v MAS. (8/VH1/22 a 9/VH1/22) 

Přišel zástupce Římskokatolická farnost Hvozdná 

Po příchodu partnera se tabulka usnášeníschopnosti změnila následovně: 

Zájmová skupina 
Přítomní/celkem 
partnerů zájmové 

skupiny 

Procent z celkového 
počtu zájmové 

skupiny 

Procent z celkového 
počtu partnerů 

CSVZ 12/17 70,59% 27,91% 
SSS 4/10 40,00% 9,30% 
MO 17/21 80,95% 39,53% 
ZSO 6/15 40,00% 13,95% 
PO 4/7 57,14% 9,30% 

celkem 43/70 61,43% 100,00% 
 

6. Schválení partnerský příspěvků na rok 2022 
Pan Elšík informoval partnery, že aktuálně má MAS v administraci 92 projektů (PRV 71, 
IROP 18, OPŽP 3) v celkové výši dotace přesahující 40mil. Kč. Což v průměru odpovídá cca 
2000 Kč/obyvatel. Byla připomenuta výše partnerských příspěvků pro obce 15,- Kč na 
obyvatele, pro neziskový sektor 200,- Kč na rok a pro fyzické osoby a podnikatele 2 000,- 
Kč na rok. Partneři byli vyzváni k vyjádření, zda by se měla výše v některém sektoru 
změnit. Nikdo z přítomných však neměl jiný návrh. Partneři byli vyzváni ke schválení. 
Výzva k hlasování – schváleno - viz. usnesení VH. (10/VH1/22) 

7. Informace o činnosti MAS a přípravě nového programového období 2021+ 
Partnerům MAS byly prezentovány informace o činnosti MAS za rok 2021 především v 
rámci realizace SCLLD. Partnerům byl také rozdán Zpravodaj MAS, ve kterém jsou 
uvedeny zásadní informace o činnosti, projektech a dalších aktivitách celé společnosti. 
Pan Elšík uvedl, v jakém stavu je administrace jednotlivých Operačních programů, ze 
kterých MAS může vyhlašovat výzvy, tj. IROP, PRV.  
Byly představeny operační programy, do kterých se budou MAS moci v novém 
programovém období zapojit. Partneři byli podrobněji informování zejména o IROP, 
OPZ+, OPŽP a OPTAK. V souvislosti s prezentovanými aktivitami IROP se paní 
Zábojníková dotazovala na podmínky výstavby nové MŠ, především s ohledem na nutnost 
mít projekt uveden ve Strategickém rámci MAP. Paní Štachová uvedla, že v průběhu 
března bude probíhat aktualizace SR MAP při které bude možné projekty doplnit. Zároveň 
upozornila, že při rozšiřování kapacit či výstavbě nové ZŠ nebo MŠ je rovněž nutný 
souhlas spádových obcích. 
Pan Malota představil chystaný projekt, který bude zaměřený vzdělávání zástupců spolků 
a aktivní mládeže z území MAS. 
VH bere na vědomí informace o činnosti MAS a novém programovém období. 
(11/VH1/22). 
 
8. Diskuse a závěr 
Proběhla diskuse na téma podávání žádostí o dotaci na MAS osobně nebo přes agenturní 
firmu. 
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Na závěr pan Elšík poděkoval všem členům za pozornost, aktivní přístup a účast na 
jednání VH. 
 
 
Vizovice 3. 3. 2022 
 
 
Zapsala: v.r. Ing. Marie Ponížilová 
 
 
 
Ověřil: v.r. Radovan Karola 


