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ZÁPIS 
z jednání Programového výboru MAS Šumperský venkov,  

konaného dne 15. 12. 2016 v Novém Malíně 
 

Jednání programového výboru bylo zahájeno v 15:30. 
 
Přítomni: Vlasta Sršňová, Taťána Kašparová, Jaroslav Přibyl 
viz prezenční listina, která tvoří nedílnou přílohu tohoto zápisu. 
 

Program jednání: 

1. Zahájení 
2. Přijetí nových zaměstnanců MAS 
3. Proces schvalování Strategie SCLLD 
4. Pracovníci VPP, jejich činnost a ekonomika 
5. Přehled nákup majetku MAS 
6. Nové kanceláře 
7. Diskuze 
8. Závěr  

 
K bodu 1 programu: 
Předsedkyně programového výboru přivítala přítomné členy a konstatovala, že programový 
výbor je usnášeníschopný. Nechala hlasovat o programu jednání: 
Hlasování: 

Pro: 3 
Proti: 0 
Zdrželo se: 0 

 
Programový výbor schvaluje program jednání programového výboru MAS Šumperský venkov, 
z.s. 
 
 
K bodu 2 programu: 
Členové programového výboru byli seznámeni s novými zaměstnanci MAS. Manažer MAS 

doplnil, že v příštím roce plánuje MAS nabírat nové posily do svého týmu a bude ráda, pokud 

například i členové výboru, budou-li mít tip na někoho zajímavého, navrhnou někoho, kdo by 

se o pozice mohl ucházet. 

 

http://www.sumperskyvenkov.cz/


MAS Šumperský venkov,  z.s.  

Nový Malín 240, 78803 Nový Malín  

IČ: 27025675  

 

 

K bodu 3 programu: 
Programový výbor byl seznámen s průběhem schvalování strategie komunitně vedeného 
místního rozvoje (SCLLD) MAS Šumperský venkov. Dále byl informován o aktuálně běžícím 
projektu MAP vzdělávání a jeho aktivitách. Jiné projekty MAS v současné době nerealizuje. 
 
 
K bodu 4 programu: 
Programový výbor byl seznámen s financováním VPP v roce 2016 a průběžnými ekonomickými 

výsledky této činnosti MAS. Spolu s manažerem prošli ceník zajištění vybavení a jeho položky. 

K němu členové výboru neměli výhrady. 

 
K bodu 5 programu: 
Programový výbor byl seznámen s věcmi, které byly v průběhu roku na MAS pořízeny. Manažer 
je dále informoval o plánovaných nákupech vybavení do kanceláře MAS, které jsou po novém 
roce v souvislosti s novými prostorami a rozšířením pracovního týmu v plánu (tiskárna, 
nábytek, IT). 
 
 
K bodu 6 programu: 
Manažer MAS členům programového výboru představil nové prostory, v nichž nyní sídlí.  
 
 
K bodu 7 a 8: 

Předsedkyně programového výboru všem poděkovala za účast a vyzvala přítomné k přesunu 

do zasedací místnosti na valnou hromadu. 

Jednání bylo ukončeno v 16:00. 

 

 

 

 

 

předseda programového výboru 

Mgr. Vlasta Sršňová 
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