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Zápis z valné hromady 
Místní akční skupiny Šumperský venkov  

konané dne 16. 12. 2010 v Novém Malíně 

 

  
 Jednání zahájeno v 15:15 hod. 

 

      Přítomni: viz prezenční listina, která tvoří nedílnou přílohu tohoto zápisu  

 

     Program:  

 

1. Zahájení  

2. Seznámení s činností MAS od roku 2006 a seznámení s činností MAS za rok 2010 

3. Projednání přijetí nových členů do MAS Šumperský venkov 

4. Volba orgánů MAS  

5. Schválení projektu na pořízení sady pro kulturní a společenské akce 

6. Schválení ČESKO-POLSKÉHO projektu výměny mládeže 

7. Různé a diskuze 

8. Závěr  

 

K bodu 1 programu:  

 Po zahájení zasedání a přivítání přítomných členů předseda MAS Josef Minář 

konstatoval, že valná hromada je dle stanov MAS usnášeníschopná, když bylo přítomno 

celkem 21 z 29 členů MAS.  Dále pan předseda přivítal zástupce nových potencionálních 

členů MAS. V důsledku obměny zástupců, především ze strany veřejného sektoru, představil 

p. Minář všechny přítomné. 

K bodu 2 programu:  

Předseda MAS p. Minář shrnul historii Místní akční skupiny, naznačil postupné rozšiřování 

členské základny od roku 2006 a zdůraznil možnost rozšíření územní působnosti do dalších 

obcí (Vikýřovice a Vernířovice). 

 Manažer MAS Ing. Radim Sršeň seznámil přítomné s činností MAS v roce 2010. 

Informoval o vypisování výzev 1x ročně, pro letošní rok činila alokace 3 032554 Kč. Dále 

Ing. Sršeň představil všechny projekty podané ve 2. výzvě MAS Šumperský venkov.  
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V letošním roce se uskutečnila kontrola fungovaní podpořených MAS v rámci celé ČR. Ing. 

Sršeň zdůraznil úspěch MAS v celostátním hodnocení Místních akčních skupin, kde se naše 

MAS umístila mezi nejlépe oceněnými MAS z celé ČR. Zvláštní ocenění pak MAS získala za 

činnost Sněmu mládeže. V návaznosti na Sněm mládeže byli osloveni starostové obcí, jelikož 

některé obce nemají ve Sněmu svého zástupce. Konkrétní obce budou obeslány a požádány o 

dosazení svého zástupce. 

Zástupci MAS Šumperský venkov se zúčastnili národní konference VENKOV 2010, kde byl 

nastíněn vývoj venkova po roce 2013. Po roce 2013 by mohly MASky získat více prostředků 

k rozdělování, než je tomu teď.  

Ing. Radim Sršeň byl vybrán jako jeden ze 13 zástupců, kteří pojedou reprezentovat české 

MAS do Bruselu. 

MAS Šumperský venkov se v srpnu letošního roku prezentovala na výstavě Země živitelka 

v Českých Budějovicích. Této akce se taktéž zúčastnila a zde reprezentovala naší MAS kapela 

KMČ (Kdo má čas) Dolní Studénky. Na Večeru venkova, který se zde uskutečnil, byla naše 

MAS oceněna jako jedna z 20ti ohodnocených místních akčních skupin z celé republiky. 

 MAS Šumperský venkov v letošním roce podala dva projekty spolupráce: 

- Se sousední MAS Horní Pomoraví podala MAS Šumperský venkov projekt na pořízení sady 

na kulturní a společenské akce, která by zajišťovala možnost konání více akcí na území obou 

MAS a zajistila by tak možnost konání akcí i v případě nepřízně počasí.  

- Druhý projekt, který jsme podávali byl projekt na kterém spolupracovaly všechny MAS 

z oblasti Jeseníků a projekt byl zaměřen na rozšíření regionální značky JESENÍKY originální 

produkt. Tato značka je přidělena produktům, které jsou vyrobeny tradičním způsobem a 

z místních produktů. O přidělení značky rozhoduje proškolená certifikační komise. 

V budoucnu bude možné značit nejen produkty, ale také služby. Projekt podpoří především 

malé producenty a umožní podporu prodeje mezi jednotlivými certifikovanými prodejci. 

Možnost oživení mikroregionu: 

- Mikroregion v současné době nemá IČ, tudíž nemůže žádat o dotace. Bylo by dobré 

podpořit vznik mikroregionu, jelikož při podání žádosti o dotace mají v některých oblastech 

mikroregiony větší šanci uspět, než MASky. 

Aktualizace SPL – v příštím roce bude potřeba provést aktualizaci SPL a plánuje se vytvoření 

nové Fiche zaměřené na Občanské vybavení a služby, která bude určená pro neziskové 

organizace a obce. 
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K bodu 3 programu: 

Ing. Sršeň představil nové zástupce žádající o členství v MAS Šumperský venkov. 

Veřejný sektor: Obec Vikýřovice 

Soukromý sektor: Stanislav Moťka - OSVČ 

       Sbor dobrovolných hasičů v Dolní Libině 

Veřejný sektor: 

Starosta Obce Vikýřovice zdůraznil, že obec se již dříve ucházela o členství v MAS a na 

základě usnesení zastupitelstva obce č.17/2009 schválilo začlenění území obce do územní 

působnosti MAS Šumperský venkov. Členství bude mít pro obec výhody, podpoří se 

podnikání na vesnici atd. 

 

Hlasování o přijetí Obce Vikýřovice jako nového člena MAS Šumperský venkov a zástupce 

veřejného sektoru: 
 

PRO: 21 

PROTI:0 

ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0 

 

U s n e s e n í:  Valná hromada MAS schvaluje přijetí obce Vikýřovice jako nového člena 

MAS Šumperský venkova a zástupce veřejného sektoru, které vejde v platnost dnem 

schválení zastupitelstvem obce. 

 

Soukromý sektor: 

Stanislav Moťka 

Hlasování o přijetí Stanislava Moťky, jako člena MAS Šumperský venkov a zástupce 

soukromého sektoru: 

PRO: 22 

PROTI:0 

ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0 

 

U s n e s e n í:  Valná hromada MAS schvaluje přijetí Stanislava Moťky jako nového člena a 

zástupce soukromého sektoru MAS Šumperský venkov. 

Hlasování o přijetí Sboru dobrovolných hasičů v Dolní Libině, jako člena MAS Šumperský 

venkov a zástupce soukromého sektoru: 

PRO: 23 

PROTI:0 

ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0 

 

U s n e s e n í:  Valná hromada MAS schvaluje přijetí Sboru dobrovolných hasičů v Dolní 

Libině, jako nového člena a zástupce soukromého sektoru MAS Šumperský venkov. 
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K bodu 4 programu: 

Ing. Radim Sršeň shrnul stávající složení orgánů MAS Šumperský venkov a poděkoval všem 

členům jednotlivých orgánů. Volební období je vždy na dva roky. 

 

Stávající složení: 

 Předseda MAS – Josef Minář (Nový Malín) 

 Místopředseda MAS -  František Snášel (Bludovská, a.s.) 

 Programový výbor – Vlasta Sršňová (Dolní Studénky), Pavel Martínek (Velké 

Losiny), Jaroslav Přibyl (Hrado a. s.), Radek Musil (Okr. agrární komora), Josef 

Mrnka (TJ Sokol) 

 Výběrová komise – Pavel Ston (Bludov), Josef Širáň (Sobotín), Miroslav 

Kopřiva (Velké Losiny), Radim Sršeň, Josef Sedláček (Mespol Medlov), Tomáš 

Pospíšil (Na Dobré cestě), Zdeněk Hubáček  

 

Navržené složení: 

Předseda MAS – Josef Minář (Obec Nový Malín) 

PRO: 23 

PROTI:0 

ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 1 

 

U s n e s e n í:  Valná hromada MAS schvaluje Josefa Mináře, jako předsedu MAS 

Šumperský venkov. 

 

Místopředseda MAS – Ing. František Snášel (Bludovská, a.s.) 
 

PRO: 24 

PROTI:0 

ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0 

 

U s n e s e n í:  Valná hromada MAS schvaluje Ing. Františka Snášela, jako místopředsedu 

MAS Šumperský venkov. 
 

 



  

 

 

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 

Nový Malín 240, 78803     IČ: 27025675     Tel: 583 285 437     www.sumperskyvenkov.cz 

Programový výbor – Mgr. Vlasta Sršňová (TJ Sokol Dolní Studénky), Ing. Pavel Martínek 

(Obec Velké Losiny), Jaroslav Přibyl (Hrado a. s.), Josef Mrnka (TJ Sokol), Ladislava 

Holoušová (Obec Hrabišín) 

PRO: 23 

PROTI:0 

ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 1 

 

U s n e s e n í:  Valná hromada MAS schvaluje všechny navržené členy Programového výboru 

MAS Šumperský venkov. 

 

Výběrová komise – Ing. Pavel Ston (Obec Bludov), Iveta Fojtíková (Obec Sobotín), Ing. 

Norbert Pfeffer (Obec Velké Losiny), Ing. Radim Sršeň (CK Hornet Tour), Josef Sedláček 

(Mespol Medlov), Mgr. Ing. Tomáš Kobza (Sbor dobrovolných hasičů v Dolní Libině), 

Zdeněk Hubáček 

PRO: 21 

PROTI:0 

ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 3 

 

U s n e s e n í:  Valná hromada MAS schvaluje všechny navržené členy Výběrové komise 

MAS Šumperský venkov. 

 

K bodu 5 programu: 

Ing. Sršeň řekl, že MAS má stejně jako v loňském roce zájem podat žádost o dotaci na 

pořízení sady vybavení na kulturní a společenské akce. Sada by obsahovala mobilní party 

stan, podium, mobilní toalety, ozvučení, parket. 

 

Hlasování o podání projektu na pořízení sady vybavení na kulturní a společenské akce. 

PRO: 24 

PROTI:0 

ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0 

 

U s n e s e n í: Valná hromada MAS schvaluje podání Žádosti o dotaci: Olomoucký kraj - POV 2011 

(Program obnovy venkova 2011) na pořízení sady vybavení na konání společenských a kulturních akcí 

v obcích MAS. 

 

K bodu 6 programu: 

MAS Šumperský venkov ve spolupráci se Sněmem mládeže chce podat projekt ČESKO -

POLSKÉ  výměny mládeže. Projekt by se podal jako projekt spolupráce s některou z polských MAS. 

Členové Sněmu mládeže v současné době vymýšlí, jak by měl být projekt zaměřen a dává dohromady 

program tohoto setkání. 
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Hlasování o podání Žádosti o dotaci: Operační program Přeshraniční spolupráce Česká republika – 

Polská republika 2007 – 2013, na projekt ČESKO -POLSKÉ  výměny mládeže 

PRO: 24 

PROTI:0 

ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0 

 

U s n e s e n í: Valná hromada MAS schvaluje podání Žádosti o dotaci: Operační program 

Přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007 – 2013, na projekt ČESKO -

POLSKÉ  výměny mládeže. 

K bodu 7 programu: 
 

Proběhla diskuse: 

Starostové byli požádáni o podporu činnosti Sněmu mládeže. Zhodnotil se florbalový turnaj, který se 

uskutečnil pod taktovkou Sněmu mládeže. Turnaje se zúčastnilo 10 týmů a akce měla velký úspěch. 

Sněm Mládeže plánuje v budoucnu další akci podobného charakteru. 

Bc. Heblák potvrdil přínos florbalového turnaje a navrhl vymyšlení podobné akce i pro děti 

z mateřských škol. Akce pořádané pro děti z mateřských škol, zapojí do dění i rodiče, což bude mít za 

pozitivní důsledek propagaci MAS. 

 

K bodu 8 programu: 

 

Předseda MAS po skončení diskuze všem poděkoval za účast a jednání bylo ukončeno. 

  

Jednání ukončeno v 16:30 hodin  

 

V Novém Malíně 16. 12. 2010 

 

Zapsala: Ing. Zdeňka Mihulková                                        Schválil: Josef Minář 

                                                                                               předseda MAS Šumperský venkov          


