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Zápis z valné hromady 

MAS Šumperský venkov, z. s. 
konané dne 15. 12. 2016 v Novém Malíně 

Jednání zahájeno v 16:30 hod. 

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

Program:  

1. Zahájení a schválení programu 
2. Volba členů do orgánů MAS 
3. Přijetí nových členů MAS 
4. Vyřazení neaktivních členů MAS 
5. Schválení výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS 2015 
6. Schválení Zprávy dozorčí rady 
7. Veřejně prospěšní pracovníci a jejich činnost 
8. Strategie CLLD a informace k novému programovacímu období 
9. Aktuální dotační možnosti  
10. Diskuze  
11. Závěr 

 

K bodu 1 programu:  

Pan předseda Ing. Radim Sršeň, Ph.D. zahájil zasedání valné hromady MAS a konstatoval, že byla řádně 

svolána. Dle prezenční listiny konstatoval, že je valná hromada usnášeníschopná. 

Usnášeníschopnost Valné hromady: ANO (dle přílohy – prezenční listina – 55 %) 

Zastoupení veřejného sektoru nižší než 49 %: ANO (dle rozdělení do zájmových skupin - 43 %) 

Zastoupení zájmových skupin nižší než 49 %:  ANO (dle rozdělení do zájmových skupin 43 %, 30 %, 26 %)  

Celkem 42 členů MAS. Přítomných 23 členů MAS. 

 

Všechny přítomné seznámil s programem. Navrhnul změnit pořadí bodů 2, 3, 4 a to následovně:  

1. Zahájení a schválení programu 
2. Vyřazení neaktivních členů MAS 
3. Přijetí nových členů MAS 
4. Volba členů do orgánů MAS 
5. Schválení výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS 2015 
6. Schválení Zprávy dozorčí rady 
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7. Veřejně prospěšní pracovníci a jejich činnost 
8. Strategie CLLD a informace k novému programovacímu období 
9. Aktuální dotační možnosti  
10. Diskuze  
11. Závěr 

 

Předseda MAS dal hlasovat o schválení změn programu.  

Výsledek:  pro: 23 

proti: 0 

zdrželo se: 0 

Valná hromada schvaluje upravený program zasedání MAS Šumperský venkov, z.s. 

 

K bodu 2 programu:  

Valná hromada bere na vědomí odstoupení člena p. Miroslava Kolínka (OSVČ) z MAS, který tak učinil na 

vlastní žádost.  

Valná hromada bere na vědomí odstoupení člena p. Josefa Mrnky (OSVČ) z MAS, který tak rovněž učinil 

na vlastní žádost 15.12.2016. 

Usnášeníschopnost Valné hromady: ANO (dle přílohy – prezenční listina – 55 %) 

Zastoupení veřejného sektoru nižší než 49 %: ANO (dle rozdělení do zájmových skupin - 45 %) 

Zastoupení zájmových skupin nižší než 49 %:  ANO (dle rozdělení do zájmových skupin 45 %, 32 %, 23 %)  

Celkem 40 členů MAS. Přítomných 22 členů MAS. 

 

K bodu 3 programu:  

MAS obdržela přihlášky od následujících zájemců: 
a) Jeseníky přes hranici, z. s., Bludov (nezisková organizace) – zástupce Tereza Schreiberová 
b) Akademie Jana Amose Komenského Šumperk (nezisková organizace) – zástupce Jiří Průša 
c) SH ČMS – Okresní sdružení hasičů Šumperk (nezisková organizace) - zástupce Josef Ošťádal 
d) Penzion Oáza, Leoš Klaban Loučná nad Desnou (podnikatel) - zástupce Leoš Klaban 
e) Spolek sportovců v areálu zdraví, Velké Losiny (nezisková organizace) – zástupce Josef Mrnka. 

 
Každý ze zúčastněných zájemců ve zkratce představil sebe, svoji organizaci a její působnost. 
Nepřítomné zástupce Pradědova dětského muzea představil starosta Bludova Pavel Ston, Penzion Oáza 
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představil manažer MAS Jakub Dolníček. Všichni zájemci svými aktivitami působí v území MAS 
Šumperský venkov. 
 
Předseda MAS dal hlasovat o schválení přijetí představených zájemců o členství v MAS:  

a) Jeseníky přes hranici, z. s. (nezisková organizace) – zástupce Tereza Schreiberová 
 

Výsledek:  pro: 22 

proti: 0 

zdrželo se: 0 

Valná hromada schvaluje přijetí neziskové organizace Jeseníky přes hranici, z. s. do MAS Šumperský 
venkov, z. s. 
 
 
 

b) Akademie Jana Amose Komenského Šumperk (nezisková organizace) – zástupce Jiří Průša 
Výsledek:  pro: 22 

proti: 0 

zdrželo se: 0 

Valná hromada schvaluje přijetí neziskové organizace Akademie Jana Amose Komenského Šumperk do 

MAS Šumperský venkov, z. s. 

 
 

c) SH ČMS – Okresní sdružení hasičů Šumperk (nezisková organizace) - zástupce Josef Ošťádal 
Výsledek:  pro: 22 

proti: 0 

zdrželo se: 0 

Valná hromada schvaluje přijetí neziskové organizace SH ČMS – Okresní sdružení hasičů Šumperk do MAS 
Šumperský venkov, z. s. 
 
 
 

d) Penzion OAZA, Leoš Klaban, Loučná nad Desnou (podnikatel) - zástupce Leoš Klaban 
Výsledek:  pro: 22 

proti: 0 

zdrželo se: 0 

Valná hromada schvaluje přijetí podnikatelského subjektu Penzion OAZA, Leoš Klaban do MAS Šumperský 
venkov, z. s. 
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e) Spolek sportovců v areálu zdraví, Velké Losiny – zástupce Josef Mrnka. 
Výsledek:  pro: 22 

proti: 0 

zdrželo se: 0 

Valná hromada schvaluje přijetí neziskové organizace Spolek sportovců v areálu zdraví, Velké Losiny do 

MAS Šumperský venkov, z.s. 

 
Usnášeníschopnost Valné hromady: ANO (dle přílohy – prezenční listina – 55 %) 

Zastoupení veřejného sektoru nižší než 49 %: ANO (dle rozdělení do zájmových skupin - 40 %) 

Zastoupení zájmových skupin nižší než 49 %:  ANO (dle rozdělení do zájmových skupin 40 %, 40 %, 20 %)  

Celkem 45 členů MAS. Přítomných 25 členů MAS. 

 

Předseda MAS všem zúčastněným dále přestavil novou starostku obce Velké Losiny – Janu Starou a 

nového zástupce Římskokatolické farnosti Libina – Karla Janečka, který je současně novým předsedou 

Dozorčí rady. 

 

K bodu 4 programu 

Z důvodu vypršení funkčního období u předsedy MAS, místopředsedy MAS, programového výboru MAS 

a výběrové komise MAS bylo třeba převolit členy těchto orgánů. Členové valné hromady se shodli, že 

netřeba změn stávajícího složení. Se zohledněním vyřazení/přijetí nových členů v této podobě: 

• Předseda MAS – Obec Dolní Studénky (Ing. Radim Sršeň, Ph. D) 

• Místopředseda MAS - Spolek sportovců v areálu zdraví, Velké Losiny (Josef Mrnka) 

• Programový výbor – Mgr. Vlasta Sršňová (OSVČ), Jaroslav Sembdner (Obec Loučná nad 

Desnou), Jaroslav Přibyl (Hrado a. s.), Ladislava Holoušová (Obec Hrabišín), Táňa Kašparová (TJ 

Sokol Dolní Studénky) 

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

(Obec Velké Losiny), Bohumila Hojgrová (Obec Vernířovice), Petr Fouček (Ruční papírna Velké 

Losiny, a.s.), Josef Smyčka (Mespol Medlov), Mgr. Ing. Tomáš Kobza (Sbor dobrovolných hasičů 

v Dolní Libině), Zdeněk Hubáček (OSVČ), Anna Beránková (Klub osadníků Třemešek u Oskavy). 

Předseda MAS dal hlasovat o složení těchto orgánů: 
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Hlasování:  

a) Předseda MAS:  

pro: 24 

proti: 0 

zdrželo se: 1 

Valná hromada schvaluje Obec Dolní Studénky (zastoupenou Ing. Radimem Sršněm, Ph. D.), jako 
předsedu MAS Šumperský venkov, z. s. 

 

b) Místopředseda MAS:  

pro: 24 

proti: 0 

zdrželo se: 1 

Valná hromada schvaluje Spolek sportovců v areálu zdraví, Velké Losiny (zastoupený Josefem Mrnkou), 
jako místopředsedu MAS Šumperský venkov, z. s.  

 

c) složení programového výboru (5 členů, na jeden rok) 

 pro: 25 

 proti: 0 

zdrželo se: 0 

Valná hromada schvaluje členy Programového výboru v tomto složení: Mgr. Vlasta Sršňová (OSVČ) - 
předseda, Jaroslav Sembdner (Obec Loučná nad Desnou), Jaroslav Přibyl (Hrado a. s.), Ladislava 
Holoušová (Obec Hrabišín), Táňa Kašparová (TJ Sokol Dolní Studénky) 

 
d) složení výběrové komise (9 členů, na jeden rok) 

 pro: 25 

 proti: 0 

 zdrželo se: 0 

 

Valná hromada schvaluje členy Výběrové komise v tomto složení: Ing. Pavel Ston (Obec Bludov), Iveta 
Fojtíková (Obec Sobotín), Jana Stará (Obec Velké Losiny), Bohumila Hojgrová (Obec Vernířovice), Petr 
Fouček (Ruční papírna Velké Losiny, a.s.), Josef Smyčka (Mespol Medlov), Mgr. Ing. Tomáš Kobza (Sbor 
dobrovolných hasičů v Dolní Libině), Zdeněk Hubáček (OSVČ), Anna Beránková (Klub osadníků Třemešek 
u Oskavy). 
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Dozorčí rada zůstává do příštího roku ve stejném složení (do konce roku 2017).  
Předseda připomněl její složení: 

• Dozorčí rada – Karel Janečka (Římskokatolická farnost Libina) - předseda, Helena Večeřová 

(obec Hraběšice), Zdena Zahradníková (obec Libina), Michal Strnad (SDH Dolní Studénky), 

Stanislav Moťka (OSVČ). 

 

V 17:10 opustila zasedání valné hromady Mgr. Eva Bicanová (Základní škola a Mateřská škola Údolí 

Desné).  

Usnášeníschopnost Valné hromady: ANO (dle přílohy – prezenční listina – 53 %) 

Zastoupení veřejného sektoru nižší než 49 %: ANO (dle rozdělení do zájmových skupin - 38 %) 

Zastoupení zájmových skupin nižší než 49 %:  ANO (dle rozdělení do zájmových skupin 38 %, 42 %, 21 %)  

Celkem 45 členů MAS. Přítomných 24 členů MAS. 

 

K bodu 5 programu 

Dozorčí rada doporučuje schválit Výroční zprávu 2015 (viz. Zpráva dozorčí rady o její činnosti 2016). 

Výroční zpráva byla k náhledu na valné hromadě i na webu MAS (www.sumperskyvenkov.cz), manažer 

všem přítomným shrnul její obsah a promítnul část týkající se ekonomických výsledků MAS. 

Hlasování o schválení výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS v roce 2015 

Výsledek: pro: 24 

  proti: 0 

 zdrželo se: 0 

Valná hromada schvaluje výroční zprávu o činnosti a hospodaření MAS 2015. 
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K bodu 6 programu 

Manažer MAS přečetl členům MAS Zprávu dozorčí rady o její činnosti v roce 2016. 

Hlasování o schválení Zprávy dozorčí rady o její činnosti v roce 2016. 

Výsledek: pro: 23 

  proti: 0 

 zdrželo se: 1 

Valná hromada schvaluje Zprávu dozorčí rady o její činnosti v roce 2016. 

 

V 17:20 opustil jednání valné hromady Jiří Štelc (Obec Dlouhomilov). 

Usnášeníschopnost Valné hromady: ANO (dle přílohy – prezenční listina – 51 %) 

Zastoupení veřejného sektoru nižší než 49 %: ANO (dle rozdělení do zájmových skupin - 35 %) 

Zastoupení zájmových skupin nižší než 49 %:  ANO (dle rozdělení do zájmových skupin 35 %, 43 %, 22 %)  

Celkem 45 členů MAS. Přítomných 23 členů MAS. 

 

K bodu 7 programu 

Slova se ujal Manažer MAS, který členům shrnul finance k provozování VPP, aktuální ceník zajištění 

vybavení MAS a spolu s předsedou MAS vyzval, zejména zástupce obcí, k diskusi nad tím, jak pracovníci 

VPP budou fungovat v příštích letech a zda zachovat aktuální ceník vybavení. Všichni přítomní 

starostové se shodli na tom, že počáteční výdaje na činnost VPP budou zafinancovány z členských 

příspěvků, přičemž cení zajištění vybavení zůstane stejný.  

 

K bodu 8 programu: 

Manažer MAS shrnul aktuální stav schvalovacího procesu SCLLD (Strategie komunitně vedeného 

místního rozvoje) a ve zkratce zopakoval, na co všechno bude možné v příštím programovacím období 

čerpat. Shrnul změny, které byly provedeny v SCLLD, k nim neměli přítomní výhrady.  

V souvislosti s realizací strategie předseda vyzval přítomné, aby MAS kontaktovali, kdyby měli tip na 

šikovné lidi z regionu na příští výběrová řízení, která MAS očekává v příštím roce. 
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K bodu 9 programu 

Manažer MAS představil nové zaměstnance MAS, shrnul projekty a aktivity, kterými se zaměstnanci 

zabývají v současnosti. Předseda MAS připomněl zúčastněným, v jakých oblastech mohou aktuálně 

individuálně žádat a vyzval je k tomu, aby neotáleli s přípravami projektů, které by rádi realizovali přes 

MAS. 

 

K bodu 11 programu: 

Na závěr předseda MAS všechny přítomné pozval na ples MAS Šumperský venkov (3. 2. 2017) a festival 

Hudba bez hranic 2017 (poslední červnový víkend). Současně vyzval i ostatní zúčastněné starosty, že 

v případě zájmu, je možné některý z příštích ročníků uspořádat ples MAS v jejich obci. 

 
Předseda MAS všem poděkoval za účast a jednání bylo ukončeno v 18:10 hod.  

 

 

V Novém Malíně, 15. 12. 2016 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Ing. Petra Kucinová                   Schválil: Ing. Radim Sršeň, Ph.D., Obec Dolní Studénky,  
       předseda MAS Šumperský venkov, z.s              
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