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Zápis z valné hromady 
Místní akční skupiny Šumperský venkov  

konané dne 22. 1. 2013 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  

3. Zpráva o hospodaření MAS za rok 2012 

4. Projednání přijetí nových členů do MAS   

5. Projednání vstoupení MAS Šumperský venkov do „Geoparku Jeseníky“ 

6. Projednání podání projektů spolupráce 

7. Diskuze 

8. Závěr  
 

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 38 členů 

MAS.  Poté byl jednomyslně schválen navržený program jednání.  

PRO: 21 

PROTI: 0 

ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0 
 

K bodu 2 programu:  

 Manažer Ing. Radim Sršeň zdůraznil, že v loňském roce proběhla 4. Výzva MAS 

Šumperský venkov, bylo přijato 28 projektů a 17 z nich bylo vybráno k podpoře. 

Nevyužité finanční prostředky z nevyčerpaných Fichí se přesunuly do Fiche 7, tak jak 

to schválil Programový výbor. Někteří žadatelé opět vytvoří pracovní místo na plný 

úvazek na pět let. 

 Programový výbor schválil finanční plán. V roce 2013 bude příjem projektů v rámci 5. 

výzvy v květnu a vyhlášeny budou Fiche 1, 3, 6, 7. V 5. výzvě bude MAS rozdělovat 

přibližně 5 milionů. Přítomní byli upozorněni, že pokud ví o případných zájemcích o 

podání Žádosti o dotaci, nechť jim doporučí zkonzultovat záměr s pracovníky MAS, 
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aby se předešlo vzniku chyb. Dále prosíme, aby nás potenciální žadatelé kontaktovali 

co nejdříve. 

 Všichni přítomní byli seznámeni se seznamem projektů podpořených a nepodpořených 

Výběrovou komisí. 

Proběhlo schválení vybraných projektů: 

PRO: 21 

PROTI: 0 

ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0 
     

U s n e s e n í:  Valná hromada MAS schvaluje projekty podpořené Výběrovou komisí MAS 

ve 4. výzvě. 

 

 V loňském roce jsme byli úspěšní při získání dotace z POV 2012 v rámci, kterého došlo 

k uspořádání 15 kulturních, sportovních a společenských akcí skoro ve všech obcích MAS 

Šumperský venkov. Projekt spolufinancován na zpětném vyfakturováním MASkou. 

 Dále obce měly možnost získat příspěvek 6000 Kč na konání kulturních akcí, které obdržela 

na základě umístění rol lupu na této akci. 

 V minulém roce proběhla elektronická aukce, které se zúčastnila část obcí MAS, pro obce tato 

aukce uspořila nemalé finanční prostředky. 

 Od paní starostky z Vernířovic vzešel podnět na uspořádání podobné aukce na energetické 

štítky veřejných budov, když by do toho šlo více obcí, bude mnohem finančně výhodnější. 

Tento problém bychom chtěli dát jako téma na připravované snídani starostů obcí MAS 

Šumperský venkov a MAS Horní Pomoraví. 

 Ve 4. Výzvě byl úspěšný projekt, jehož realizací vznikne pasport všech památek na území 

MAS. Obce potom obdrží soupis těchto sakrální staveb včetně popisu. Může sloužit i jako 

podklad pro získání dotace. 

 Na podzim se uskutečnil společný seminář starostů okresu Šumpersk a Prievidza, kterého se 

zúčastnilo i několik starostů z obcí naší MAS. Akce byla pořádána ve spolupráci s MAS Horní 

Pomoraví. Akce byla velice úspěšná a v budoucnu se plánuje, že by jeli starostové na 

Slovensko, to umožní navázání nových družeb. 

 Pan Dolníček představil projekt spolupráce Od produktů k zážitkům, který MAS Šumperský 

venkov a Horní Pomoraví v loňském roce realizovala. Byly certifikovány výrobky a nově byly 

certifikované služby a zážitky. Pan Dolníček taktéž upozornil na to, že byla v rámci projektu 

vytvořena naučná stezka. Dále byl vytvořen manuál pro Informační centra, díky kterému 

pracovníci IC dokážou sestavit zákazníkovi plán na míru. V srpnu se v rámci projektu 

uskutečnil Jarmark s tvořivou dílnou, kterého se zúčastnilo asi 500 návštěvníků, proběhla zde 

osvěta výrobců a byly zde atrakce pro děti. 
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 MAS Šumperský venkov spolu s MAS Horní Pomoraví v nedávné době vyhlásily soutěž o 

nejlepší projekt MAS v kategorii obce, neziskové organizace a podnikatele. Jedná se o již 

zrealizované projekty. Vítěz bude vyhlášen na plese MAS.  

 Ples MAS se uskuteční 8.února 2013 v kulturním domě v Dolních Studénkách, ples bude ve 

stylu STARDANCE. Na plese vystoupí DASHA, Jan Smigmator, Moravia BIG BAND a DJ 

Martin Lešenar.V ceně vstupného je zahrnuto i občerstvení formou rautu. 

 Budoucnost LEADERu po roce 2014 – po roce 2014 by mělo přijít nové 6ti leté období, 

v současné době probíhá vyjednávání, do kterých oblastí se bude investovat. Ing. Sršeň 

zdůraznil, že je členem vyjednávacího týmu, především v Bruselu. Snahou je, aby se metodou 

LEADER řídili i další projekty než jen PRV, např. ERDF a ESF. Cílem je, aby projekty byly 

integrované. Měkké projekty by měli maximální výši do 2,5 milionu a tvrdé projekty byly do 

výše 5 milionu korun. V dalším plánovacím období by mělo být 8 operačních programů, MAS 

budou čerpat v rámci 3 - 4 operačních programů (ESF, ROP, CZECH INVEST). 

V budoucnu by měly být stejné lhůty a formuláře. 

 NS MAS stala místopředsedníkem ELARDU, ve vztahu k Bruselu byl viceprezidentem zvolen 

Radim Sršeň. Věří, že díky tomu se podaří vyjednat pro MAS co nejlepší podmínky. 

 V budoucím období bude MAS postupovat podle nové ISÚ, tato strategie se bude 

v nejbližších dnech projednávat komunitně vedeným místním rozvojem. Na těchto setkáních 

mohou účastníci říci, co v regionu chceme a co ne. První schůzka se uskuteční 13.2.2013 

v zasedací místnosti v Dolních Studénkách, pozvánku obdrží všichni emailem. Strategie bude 

oproti současné širší, jelikož bude zahrnovat více operačních programů. Metodiku pro tyto 

strategie stanoví ministerstvo. 

Je třeba, aby zastupitelstva obcí schválili zařazení území obce do územní působnosti ISÚ 

regionu MAS Šumperský venkov na období 2014 – 2020. Přesný text bude rozeslán na emaily 

obcí, přesné znění tohoto textu potom bude třeba schválit.  

Kobza: bude na to mít vliv SEA? – chtěli, aby všechny strategie měli zpracovanou SEA, ale to 

by bylo finančně hodně náročné, proto se toto zavrhlo.  

 

 Sněm mládeže MAS Šumperský venkov v loňském roce uspořádal 3. Florbalový turnaj žáků 

základních škol, potom velmi vydařenou akcí byl nultý ročník volejbalového turnaje MAS pro 

dospělé. Dále v rámci projektu „od produktů k zážitkům byli členové sněmu mládeže zapojeni 

do přípravy Jarmarku a tvořivé dílny. V letošním roce plánuje Sněm uspořádat 4. florbalový 

turnaj pro žáky základních škol. Turnaje se v loňském roce zúčastnilo 9 družstev.  
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K bodu 3 programu: 

Předseda MAS Josef Minář seznámil přítomné s hospodařením MAS v roce 2012.  

PRO: 21 

PROTI: 0 

ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0 
  

U s n e s e n í:  Valná hromada MAS schvaluje zprávu o hospodaření MAS za rok 2012 ve 

výši 148 258 Kč. 

 

K bodu 4 programu: 

Ing. Sršeň představil nového zástupce žádajícího o členství v MAS Šumperský venkov 

Soukromý sektor:  Zámek Bludov – Karla Mornstein-Zierotinová 

   Miroslav Kolínek bývalý KOM-FOREST 

 

a dále informoval přítomné, že jeden člen by chtěl z MAS vystoupit 

Soukromý sektor: Martin Kania 

 

Hlasování o ukončení členství podnikatele Martina Kanii v MAS Šumperský venkov 

(zástupce soukromého sektoru), na vlastní žádost pana Kanii: 

 

PRO: 21 

PROTI:0 

ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0 

 

U s n e s e n í:  Valná hromada MAS schvaluje ukončení členství podnikatele Martina Kanii v 

MAS Šumperský venkov.  

 

 

Hlasování o ukončení členství firmy KOM-FOREST v MAS Šumperský venkov (zástupce 

soukromého sektoru) z důvodu ukončení činnosti této firmy, firma změnila název na fyzickou 

osobu Miroslav Kolínek: 

 

PRO: 21 

PROTI:0 

ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0 

 

U s n e s e n í:  Valná hromada MAS schvaluje ukončení členství firmy KOM-FOREST v 

MAS Šumperský venkov.  
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Hlasování o přijetí „Miroslava Kolínka“, jako nového člena MAS Šumperský venkov a 

zástupce soukromého sektoru: 
 

PRO: 21 

PROTI:0 

ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0 
 

U s n e s e n í:  Valná hromada MAS schvaluje přijetí „Miroslava Kolínka“, jako nového 

člena MAS Šumperský venkova a zástupce soukromého sektoru. 
 

 

Hlasování o přijetí „Zámku Bludov“, jako nového člena MAS Šumperský venkov a zástupce 

soukromého sektoru: 
 

PRO: 21 

PROTI:0 

ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0 
 

U s n e s e n í:  Valná hromada MAS schvaluje přijetí „Zámku Bludov“ jako nového člena 

MAS Šumperský venkova a zástupce soukromého sektoru. 

 

K bodu 5 programu:  

vstoupení MAS Šumperský venkov do „Geoparku Jeseníky“ 

 

 

Radim Sršeň seznámil přítomné s tím co je Geopark - značení pro území, kde jsou ve 

spolupráci s místními obyvateli a organizacemi (státními, neziskovými i soukromými) 

rozvíjeny aktivity na podporu rozvoje oblasti a podporu návštěvnosti a vzdělanosti- a řekl, že 

bylo nabídnuto stát se členem tohoto geoparku. V rámci geoparku se potom budou moci 

požadovat dotace. Pod Geopark Jeseníky, spadají i Rychlebské hory. Za MAS by potom měli 

reprezentovat 3 zástupci, pokud by měl někdo zájem, může se stát zástupcem. 

 

Hlasování o vstupu MAS Šumperský venkov do Geoparku Jeseníky: 
 

PRO: 22 

PROTI:0 

ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0 
 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Vzd%C4%9Blanost


  

 

 

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

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

U s n e s e n í:  Valná hromada MAS schvaluje vstoupení MAS Šumperský venkov do 

„Geoparku Jeseníky“ 

 

 

K bodu 6 programu: 

 

Ing. Radim Sršeň představil projekt Místní partnerství zaměstnanosti, který MAS Šumperský 

venkov připravuje s 5 dalšími MAS. Projekt je zaměřen na podporu zaměstnanosti 

v Olomouckém kraji. V rámci projektu bude zaměstnána jedna osoba na 18 měsíců na 1/2 

úvazku. Tento člověk bude mít na starosti, přípravu kulatých stolů se zástupci Pracovních 

úřadů a zajišťování účastníků na tyto akce. Koordinátorem projektu je Mgr. Karel Hošek.  

 

Hlasováním o podání Žádosti o dotaci na projekt Místní partnerství zaměstnanosti: 

PRO: 22 

PROTI: 0 

ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0 

 

U s n e s e n í:  Valná hromada MAS schvaluje podání Žádosti o dotaci na projekt Místní 

partnerství zaměstnanosti: 

 

Ve spolupráci s Horním Pomoravím MAS Šumperský venkov podala žádost o dotaci na 

projekt spolupráce „Tvář obce mění, společenské akce a kulturní dění. Projekt je zaměřen na 

podporu komunitního rozvoje a vytvoření komunitní školy v regionu. Tato škola bude sloužit 

pro aktivní občany. Projekt bude plně financován. Projekt opět vytvoří částečný úvazek pro 

zaměstnance MAS, který nám pomůže překrýt období do začátku dalšího programového 

období. 

 

Hlasováním o podání Žádosti o dotaci na projekt spolupráce „Tvář obce mění, společenské 

akce a kulturní dění“: 

PRO: 22 

PROTI: 0 

ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0 

 

Ve spolupráci s MAS Opavsko, MAS Orlicko, MAS Horní Pomoraví jsme podali další žádost 

o dotaci na projekt spolupráce „Jedeme všichni“. Projekt je zaměřen na vybudování zázemí 

pro půjčovny elektrických kol, které umožní i starším osobám a nesportovcům zdolat trasy na 

kole. V rámci projektu budou vytvořeny trasy pro E-kola, které berou v potaz dojezd těchto 

kol. Trasa by měla propojit Opavsko až Orlicko. Součástí trasy také budou dobíjecí stanice, 

kde si zákazník bude moci své kolo dobít a také se občerstvit a během dobíjení shlédne 

zajímavosti v této oblasti. Projekt by měl podpořit cestovní ruch. Tento způsob dopravy 

funguje v současné době velmi dobře ve Švýcarsku. U nás bude centrum pro tyto E-kola na 
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neutrálním místě čímž bylo zvolena Ruční papírna Velké Losiny a v Horním Pomoraví bude 

centrum na Informačním centrum v Hanušovicích. 

 

 

Hlasováním o podání Žádosti o dotaci na projekt spolupráce „Jedeme všichni“: 

PRO: 22 

PROTI: 0 

ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0 

 

U s n e s e n í:  Valná hromada MAS schvaluje podání Žádosti o dotaci na projekt spolupráce 

„Jedeme všichni“. 

 

Další projekt, který bychom chtěli v nejbližších dnech podat je v rámci celoevropského 

programu Mládež v akci, tento projekt bychom podali ve spolupráci se Slovenskou a Irskou 

MAS. Cílem tohoto projektu je přenést myšlenku dětského parlamentu i do ostatních MAS. 

Vytvoření projektového managementu, funraisingu, propagace, participativní demokracie. 

 

Hlasováním o podání Žádosti o dotaci na projekt v rámci celoevropského programu Mládež 

v akci: 

PRO: 22 

PROTI: 0 

ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0 

 

U s n e s e n í:  Valná hromada MAS schvaluje podání Žádosti o dotaci na v rámci 

celoevropského programu Mládež v akci. 

 

 

Stejně jako v loňském roce bychom chtěli i letos uspořádat festival Hudba bez hranic. 

V letošním roce bychom ho chtěli financovat z programu Evropa pro občany. Na tomto 

projektu MAS spolupracuje se Slovenskou MAS Vršatec, s polským Svarzec a slovinskou 

MAS Kozljansko. Projekt je financován 90% z dotace a 10% poskytne svoji spoluúčast obec 

Dolní Studénky. V rámci projektu se uskuteční 4 festivaly se satelitními koncerty, vystoupí 

místní mažoretky a kapely. 

 

Hlasováním o podání Žádosti o dotaci na projekt festival Hudba bez hranic z programu 

Evropa pro občany 

PRO: 22 

PROTI: 0 

ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0 
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U s n e s e n í:  Valná hromada MAS schvaluje podání Žádosti o dotaci na projekt festival 

Hudba bez hranic z programu Evropa pro občany. 

 

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

2013, OP 2 na financování manažera pro tvorbu ISÚ. Dotace činí 50%, max. 125 000 Kč. 

 

 

Hlasování o podání žádost o dotaci z POV 2013, OP 2 na financování manažera pro tvorbu 

ISÚ  
PRO: 22 

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 

2012 (Program obnovy venkova 2012) OP 2 na financování manažera pro tvorbu ISÚ. 

 

 

K bodu 7 programu: 
 

Pan předseda Minář zahájil diskusi. 

V 16:45 odešel pan Kobza. 

 

 Jelikož odešel do důchodu zástupce Mespol Medlov pan Sedláček, je třeba nahradit 

místo něj někoho ve funkci člena výběrové komise. Navrhujeme pana Smyčku, který 

byl za Mespol Medlov nominován na zasedání Valné hromady. 

 

Hlasování pro pana Smyčku z Mespol Medlov, jako nový člen výběrové komise místo pana 

Josefa Sedláčka. 

 

PRO: 21 

PROTI:0 

ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0 

 

U s n e s e n í: Valná hromada MAS schvaluje pana Smyčku jako člena výběrové komise. 

 

 

Paní Holoušová: Kdy bude vyhlášena další výzva? - v dubnu. 

 

 

Na email budou rozeslány pozvánky na ples MAS, členové MAS mají vstup zdarma. Prosíme, 

rezervujte si lístky v kanceláři MAS. 
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Předseda MAS po skončení diskuze všem poděkoval za účast a jednání bylo ukončeno. 

  

Jednání ukončeno v 17:00 hodin  

 

V Novém Malíně 27. 1. 2012 

 

 

 

 

Zapsala: Ing. Zdeňka Mihulková                                        Schválil: Josef Minář 

                                                                                               předseda MAS Šumperský venkov        


