
Místní akční skupina Šumperský venkov 

Nový Malín 240, 78803 Nový Malín 

IČ: 27025675 

 

ZÁPIS 

z jednání Programového výboru MAS Šumperský venkov, 

konaného dne 25. 5. 2015 v Novém Malíně 

 
Přítomni: Mgr. Vlasta Sršňová, Ladislava Holoušová, Jaroslav Přibyl, Jaroslav 

Sembdner, Mgr. Taťána Kašparová 

 

Zahájeno: 15:00 

 

Program jednání:   

1. Zahájení 

2. Schválení vzorové smlouvy o poskytnutí dotace v rámci 

Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2015 

3. Projednání a schválení smlouvy, vytvoření pravidel pro 

půjčování elektrokol 

4. Návrh termínu pro svolání Valné hromady 

5. Diskuze 

6. Závěr  
 

 

Ad 1) 

Mgr. Jakub Dolníček zahájil jednání Programového výboru a informoval 

přítomné, že na žádost předsedkyně Programového výboru bude dnešní jednání 

vést on, jelikož předsedkyně je ze zdravotních důvodů omezena v mluvení. 

 

Ad 2) 

Programovému výboru byl rozdán návrh Vzorové smlouvy o poskytnutí 

příspěvku místní akční skupině se sídlem v Olomouckém kraji pro rok 2015, 

rovněž byla předložena žádost o dotaci, na základě které MAS dotaci obdržela a 

stručně byl shrnut obsah projektu. 

Programový výbor schvaluje znění Vzorové smlouvy o poskytnutí příspěvku 

místní akční skupině se sídlem v Olomouckém kraji pro rok 2015. 

Pro: 5 
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Proti: 0 

 

Zdrželo se: 0 

 

 

 

 

Ad 3)  

Dále bylo Programovému výboru sděleno, že součástí jejich kompetence je 

rozhodování o majetku v hodnotě do 50 000 Kč, z tohoto důvodu je třeba, aby 

rozhodli o nakládání s elektrokoly, která MAS pořídila v rámci projektu 

spolupráce „Jedeme všichni“. Elektrokola bude MAS zapůjčovat bezplatně, ale 

z důvodu zajištění proti krádeži a případnému zničení je třeba kola pojistit a 

schválit smlouvu, kterou zájemce o zapůjčení podepíše. 

Programovému výboru byla představena smlouva na zapůjčení kola, kde je 

uvedeno jaké kolo bude zapůjčeno a na jak dlouhou dobu, dále jsou zde 

podmínky pro zapůjčení. Při podpisu bude uhrazena vratná záloha 2000 Kč, tato 

záloha bude vrácena v případě, že kolo bude bez problému vráceno zpět, 

v případě poškození způsobené nájemce bude z kauce stržena částka potřebná na 

opravu kola. 

 Dále bylo představeno pojištění elektrokola do hodnoty až 100.000 Kč proti 

krádeži, poškození a zničení. Pojištění zahrnuje také odcizení z bytu, garáže a 

sklepů (i společných prostor, pokud je kolo zde uzamčeno).   

 

Programový výbor schvaluje znění Smlouvy na zapůjčení elektrokola. 

Pro: 5 

Proti: 0 

 

Zdrželo se: 0 

 

Programový výbor schvaluje pojištění elektrokol. 

 

Ad 4) 

Programový výbor se dohodl, že Valná hromada bude svolána dle potřeby 

v případě nutnosti doplnění údajů v rámci standardizace nebo v rámci 

schvalování strategie pro období 2014-2020. Nejpozději však bude Valná 

hromada svolána na podzim, kdy bude nutné zvolit členy Programového výboru 
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a výběrové komisem, jelikož doba trvání mandátu obou orgánů je pouze jeden 

rok.  

 

Ad 5) 

Proběhla diskuze k dalšímu setkání programového výboru, které zatím nebylo 

stanoveno. Dále se členové dohodli, že zápis zapíše Ing. Zdeňka Mihulková a 

schvalovat jej bude předsedkyně Mgr. Vlasta Sršňová za Ing. Radim Sršeň, 

Ph.D. 

 

 

 

Zapsala: Ing. Zdeňka Mihulková 

 

Schválila: 

 

 

……………………………………… 

Mgr. Vlasta Sršňová 


