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Zápis z valné hromady 
Místní akční skupiny Šumperský venkov  

konané dne 19. 12. 2013 v Novém Malíně 

 

  
 Jednání zahájeno v 14:10 hod. 

 

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

 

     Program:  

 

1. Zahájení 

2. Zpráva o činnosti MAS za rok 2013 

3. Informace k období 2014-2020 

4. Volba orgánů MAS 

5. Změna právní formy MAS 

6. Různé a diskuze 

7. 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 20 z 38 členů MAS.  

K bodu 2 programu:  

 Manažer MAS Ing. Radim Sršeň seznámil přítomné s činností MAS v roce 2013. 

Manažer Ing. Radim Sršeň zdůraznil, že v letošním roce proběhla 5. výzva MAS Šumperský 

venkov, bylo hodnoceno 32 projektů a 17 z nich bylo vybráno k podpoře. Stejně jako v loňské 

výzvě byl velký přetlak žádostí o dotaci ve Fichi 7. Žádný z žadatelů se proti rozhodnutí 

výběrové komise neodvolala. Jeden projekt byl vyřazen na základě administrativní kontroly. 

Nevyužité prostředky budou převedeny do dalšího roku a na začátku března bude vyhlášena 

poslední výzva.  

V letošním roce se uskutečnila soutěž o nejlepší projekty Olomouckého kraje. Pan Sršeň 

představil úspěšné projekty, které se v rámci této soutěže umístily na hodnocených místech. 

Zvláštní ocenění pak získal projekt Petrovských Studánek, který byl i následně zveřejněn 

v brožuře v souvislosti s touto soutěží.  
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V letošním roce byl ukončen a proplacen projekt Spolupráce, který byl zaměřen na rozšíření 

regionální značky JESENÍKY originální produkt. Tato značka je přidělena produktům, 

službám a zážitkům, které jsou vyrobeny tradičním způsobem a z místních produktů, nebo 

jsou tradiční pro tuto oblast. O přidělení značky rozhoduje proškolená certifikační komise. 

Projekt podpořil především malé producenty a umožnil podporu prodeje mezi jednotlivými 

certifikovanými prodejci. Projekt byl sice ukončen, ale certifikování probíhá stále dál, pokud 

byste tedy o někom věděli, klidně na nás předejte kontakt. 

V následujícím roce bude realizován další projekt spolupráce na ochotnická divadla. Tento 

projekt byl vyhodnocen jako nejlepší v ČR ze všech podaných projektů spolupráce. Projekt 

spočívá ve vytvoření nového ochotnického divadla a pořízení vybavení pro stávající 

divadelníky. Budou pořízeny i kamery pro děti, aby mohli být vydávány zprávy z území a to 

přímo dětmi. 

Další projektem, který je již realizován je projekt Jedeme všichni. Projekt je zaměřen na 

propojení území od Opavska až po Žamberk, aby bylo možné, ujet tuto vzdálenost na kole, 

budou pořízena elektrická kola, která umožní přepravu i pro méně zdatné cyklisty. Cílem je 

vytvoření sítě půjčoven těchto elektrokol, podpoření podnikatelů v území. Budou vytvořeny 

propagační materiály s mapami území apod. 

 

Dalším realizovaným projektem je projekt v rámci OPLZZ, v rámci kterého máme 

zaměstnány dva brigádníky na úvazek 32 hodin měsíčně. Tento projekt je zaměřen na 

podporu zaměstnanosti v území.  

 

Z POV 2013, letos realizujeme vytváření ISÚ. Získali jsme dotaci na zaměstnance na 

přípravu strategie, 125 000 Kč. 

 

I v letošním roce se snažíme podporovat činnost Sněmu mládeže, kteří se velmi angažují. 

Především pan Sršeň pochválil, předsedu Sněmu mládeže Jakuba Dolníčka, Pavlu 

Kubíčkovou a Kláru Šulovou. V letošním roce uspořádali tradiční florbalový turnaj, 

volejbalový turnaj a pomáhali při vytváření pexesa a pomáhali na akci víkend v papírně. 

  

 

K bodu 3 programu: 

V budoucím programovém období by MAS měli posílit svou roli. Vše včetně alokací se 

teprve projednává. Předběžně to vypadá, že režijní výdaje MAS by měly být financovány 

z technické pomoci. MAS by měly rozdělovat finanční prostředky nejen z PRV.  
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Předpokládá se, že budou i nadále podporování malí a střední podnikatelé. Dále potom budou 

podporovány projekty na tvorbu pracovních míst. Je důležité mít dobře zpracovanou strategii 

a to provádíme zrovna v tuto chvíli. 

 

K bodu 4 programu: 

 

Ing. Radim Sršeň, Ph.D. upozornil, že končí mandáty členů VK, PV a předsedovi a 

místopředsedovi.  Shrnul stávající složení orgánů MAS Šumperský venkov a poděkoval všem 

členům jednotlivých orgánů.  

 

Stávající složení: 

 Předseda MAS – Josef Minář (Nový Malín) 

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

 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) 

 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 (FO) 

 

Navržené složení: 

Předseda MAS – Josef Minář (Obec Nový Malín) 

PRO: 20 

PROTI:0 

ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0 

 

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: 20 

PROTI:0 
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ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0 

 

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

MAS Šumperský venkov. 
 

 

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: 20 

PROTI:0 

ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0 

 

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), Petr Fouček (Ruční papírna Velké Losiny), Josef 

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

Libině), Zdeněk Hubáček (FO) 

PRO: 20 

PROTI:0 

ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0 
 

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

MAS Šumperský venkov. 

 

K bodu 5 programu: 

K tomuto bodu promluvila Mgr. Lenka Sršňová. Upozornila, že v roce 2014 vchází v platnost 

nový občanský zákoník. Z tohoto důvodu dojde k transformaci Občanských sdružení na 

právní formu Spolek. 

Transformace na o.p.s je možná pouze do konce roku 2013, to již MAS nemůže stihnout.  

Nový občanský zákoník rozlišuje 3 typy: 

1) Korporace – spolky – pracují na členském přístupu 

2) Fundace – nadace a nadační fondy 

3) Ústavy – slouží veřejně prospěšným činnostem  

 

Na stávající MAS ve formě o.s. bude od 1.1.2014 nahlíženo jako na spolek. 

Následkem transformace, bude třeba překontrolovat stanovy sdružení, zda jsou v souladu 

s novým občanským zákoníkem. Bude třeba doplnit do názvu MAS zkratku z.s. (zapsaný 

spolek). 
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Orgány MAS jako Programový výbor a Výběrová komise zákon neřeší, je ponecháno na vůli 

spolku. 

   

 

Hlasování o přidání do názvu MAS zkratky z.s. 

PRO: 20 

PROTI:0 

ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0 

 

U s n e s e n í: Valná hromada MAS schvaluje změnu názvu MAS na Místní akční skupina 

Šumperský venkov z.s. 

 

K bodu 6 programu: 
 

Proběhla diskuse: 

Starostové byli požádáni o podporu činnosti Sněmu mládeže.  

Paní Sršňová byla požádána o rozeslání prezentace s informacemi o dopadu nového občanského 

zákoníku na neziskové organizace. Rovněž bylo navrhnuto uspořádání v rámci MAS školení pro 

neziskové organizace, kde by tato problematika byla zmíněna. 

Dále pan Minář upozornil na to, aby se administrativní práce spojená s pořádáním 

elektronické aukce energií, předala jiné obci. Již dva roky to řeší obec Nový Malín, a proto by 

bylo dobré, kdyby se toho chopila další obec, která se rovněž aukcí účastní. Navrhnuta byla 

obec Vikýřovice, která je větší a má více zaměstnanců, než ostatní menší obce. 

  

K bodu 7 programu: 

 

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

  

Jednání ukončeno v 15:20 hodin  

 

V Novém Malíně 30. 12. 2010 

 

Zapsala: Ing. Zdeňka Mihulková                                        Schválil: Josef Minář 

                                                                                               předseda MAS Šumperský venkov          


