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Zápis z valné hromady 
MAS Šumperský venkov, z.s. 

konané dne 18. 11. 2015 v Novém Malíně 
  
Jednání zahájeno v 13:00 hod. 
Přítomni: viz prezenční listina, která tvoří nedílnou přílohu tohoto zápisu 

 
Program:  

1. Zahájení  

2. Projednání administrativních změn ve stanovách MAS  

3. Potvrzení členů orgánů MAS  

4. MAP (Místní akční plán vzdělávání)  

5. Různé  

6. Diskuze  

7. 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 – 74 %) 

Zastoupení veřejného sektoru nižší než 49 %: ANO (dle rozdělení do zájmových skupin - 48 %) 

Zastoupení zájmových skupin nižší než 49 %:  ANO (dle rozdělení do zájmových skupin 48 %, 32 %, 19 %)  

 

Všechny přítomné seznámil s programem, s důvodem dnešní schůze a s plánovanou další schůzí valné 

hromady. Účastníky valné hromady krátce informoval o aktuálním dění na MAS. 

V úvodu pan předseda všechny pozval na společné setkání k řešení priorit a nastavení finančního plánu 

k SCLLD. „Se strategií se blížíme do finále. K tomu, abychom ji mohli podat, nám ještě zbývá projít 

standardizací MAS, kterou má zatím v Česku pouze několik málo MAS. Pokud vše půjde podle plánu, 

doufám, že někdy v dubnu 2016 by mohla být vypsána první výzva,“dodal. „Žádost o standardizaci 

jsme podávali na jaře 2015, teprve v říjnu nám přišla výzva k doplnění potřebných bodů a úpravě 

dokumentů, jako jsou například stanovy MAS. Právě to je jeden z hlavních důvodů dnešního setkání, 

neboť stanovy je nutné schválit valnou hromadou a změny podat na krajský soud do konce listopadu. 

Pokud dnes nebudete mít ke stanovám výhrady, žádost bychom mohli podat v nejbližších dnech.“ 
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Předseda se dotázal přítomných členů, zda mají nějaké výhrady k navrženému programu. Žádný 

z účastníků jednání se nevyjádřil proti.  

Hlasování: 

Schválilo: 31 

Proti: 0 

Zdrželo se: 0 

Valná hromada schvaluje Program zasedání Místní akční skupiny Šumperský venkov. 

 

K bodu 2 programu 

Předseda předal slovo manažerovi MAS Mgr. Jakubu Dolníčkovi, který členům promítl upravené 

stanovy s barevně vyznačenými změnami na plátně. Změny stanov provedla Mgr. Lenka Sršňová dle 

požadavků ze SZIF, ty byly následně konzultovány s pracovníky SZIF. Manažer vyznačené změny 

postupně okomentoval, vysvětlil mimo jiné procentuální rozdělení zájmových skupin pro hlasování 

valné hromady a přepočet hlasů v případě nesplnění podmínky 49 %.  

Členové Valné hromady k promítnutým změnám neměli výhrady. 

Hlasování: 

Pro: 31 

Proti: 0 

Zdrželo se: 0 

Usnesení: Valná hromada schvaluje všechny provedené změny ve stanovách MAS. 

 

K bodu 3 programu 

V dalším bodu se slova ujal pan předseda, který představil aktuální složení orgánů: 

 Předseda MAS – Obec Dolní Studénky (zast. Ing. Radimem Sršněm, Ph.D.). 

 Místopředseda MAS -  Josef Mrnka (OSVČ). 

 PV – obec Hrabišín (zast. Ladislavou Holoušovou), obec Loučná nad Desnou (zast. Jaroslavem 

Sembdnerem), Hrado a.s., (zast. Jaroslavem Přibylem), TJ Sokol Dolní Studénky (zast. Mgr. 

Taťánou Kašparovou), Ing. Radim Sršeň, Ph.D. (zast. Mgr. Vlastou Sršňovou). 

 VK – obec Bludov (zast. Ing. Pavlem Stonem), obec Sobotín (zast. Ivetou Fojtíkovou), obec 
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Velké Losiny (zast. Ing. Miroslavem Kopřivou, CSc.), obec Vernířovice (zast. Bohumilou 

Hojgrovou), Zdeněk Hubáček (OSVČ Rapotín), Ruční papírna Velké Losiny, a.s. (zast. Petrem 

Foučkem), Mespol Medlov, a. s. (zast. ředitelem Josefem Smyčkou), SDH v Dolní Libině (zast. 

Mgr. Ing. Tomášem Kobzou), Klub osadníků Třemešek u Oskavy (zast. Annou Beránkovou). 

 Dozorčí rada - obec Hraběšice (zast. Helenou Večeřovou), obec Libina (zast. Zdenou 

Zahradníkovou), Římskokatolická farnost Libina (zast. Pavlem Stuškou), SDH Dolní Studénky 

(zast. Michalem Strnadem), Stanislav Moťka (OSVČ Sobotín). 

Předseda stručně shrnul činnosti jednotlivých orgánů a oživil účastníkům dobu jejich funkčního období. 

Dozorčí rada (zvolena na 3 roky), předseda a místopředseda MAS (voleni na 2 roky) zůstávají stejní. 

„Každý rok se ale volí nová 9členná výběrová komise a programový výbor, který má 5 členů.  

Vzhledem k tomu, že výběrová komise letos ještě nezasedala a neřešila žádné projekty, protože 

v letošním roce žádné výzvy vypsány nebyly, navrhuji, aby její členové zůstali stejní i v příštím období. 

Pokud nebudete mít výhrady, pak i programový výbor, který nemohl plnohodnotně vykonávat náplň 

své činnosti, neboť strategie ještě nebyla schválena, by mohl zůstat ve stejném obsazení,“ uvedl 

předseda a vyjmenoval členy obou orgánů dle zájmových skupin, které je zastupují, včetně jejich 

předsedů.  

Předsedou výběrové komise byla nyní Obec Bludov, zastoupená panem starostou Ing. Pavlem Stonem, 

předsedou programového výboru byl Ing. Radim Sršeň, Ph.D., zastoupený paní Mgr. Vlastou Sršňovou. 

Hlasování:  

a) složení programového výboru (5 členů, na jeden rok): 

– obec Hrabišín (zast. Ladislavou Holoušovou), obec Loučná nad Desnou (zast. Jaroslavem 
Sembdnerem), Hrado a.s., (zast. Jaroslavem Přibylem), TJ Sokol Dolní Studénky (zast. Mgr. 
Taťánou Kašparovou), Ing. Radim Sršeň, Ph.D. (zast. Mgr. Vlastou Sršňovou) – předseda. 

 Pro: 31 

 Proti: 0 

  Zdrželo se: 0  

Usnesení: Valná hromada schvaluje členy Programového výboru v tomto složení: obec Hrabišín 
(zast. Ladislavou Holoušovou), obec Loučná nad Desnou (zast. Jaroslavem Sembdnerem), Hrado 
a.s., (zast. Jaroslavem Přibylem), TJ Sokol Dolní Studénky (zast. Mgr. Taťánou Kašparovou), Ing. 
Radim Sršeň, Ph.D. (zast. Mgr. Vlastou Sršňovou). 

Předsedou Programového výboru zůstává i nadále Ing. Radim Sršeň, Ph.D.(zastoupený Mgr. 
Vlastou Sršňovou). 
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b) složení výběrové komise (9 členů, na jeden rok):  

– obec Bludov (zast. Ing. Pavlem Stonem) - předseda, obec Sobotín (zast. Ivetou Fojtíkovou), 
obec Velké Losiny (zast. Ing. Miroslavem Kopřivou, CSc.), obec Vernířovice (zast. Bohumilou 
Hojgrovou), Zdeněk Hubáček (OSVČ Rapotín), Ruční papírna Velké Losiny, a.s. (zast. Petrem 
Foučkem), Mespol Medlov, a. s. (zast. ředitelem Josefem Smyčkou), SDH v Dolní Libině (zast. 
Mgr. Ing. Tomášem Kobzou), Klub osadníků Třemešek u Oskavy (zast. Annou Beránkovou) 
Pro: 31 

Proti: 0 

Zdrželo se: 0  

Usnesení: Valná hromada schvaluje členy Výběrové komise v tomto složení: Obec Bludov, Obec 

Sobotín, Obec Velké Losiny, Obec Vernířovice, Mespol Medlov a.s., Zdeněk Hubáček, Sbor 

dobrovolných hasičů v Dolní Libině, Ruční papírna Velké Losiny, a.s., Klub osadníků Třemešek u 

Oskavy. 

Předsedou výběrové komise zůstává i nadále obec Bludov. 

 

K bodu 4 programu 

Předseda předal slovo manažerovi MAS Mgr. Jakubu Dolníčkovi, který informoval valnou hromadu o 

aktuálním dění kolem MAP (Místních akčních plánů) pro vzdělávání. Všem zúčastněným vysvětlil 

zkratku MAP a představil projekt, který se týká zprostředkování finančních prostředků pro školy a 

školská zařízení.  

„Starostové a zástupci škol s tímto projektem už určitě byli seznámeni, neboť proběhlo několik jednání 

k tomuto tématu“, zmínil Mgr. Jakub Dolníček. „Pro ORP Šumperk budeme MAP zpracovávat my. 

Podmínku zapojení minimálně 70 % škol v území jsme splnili, i město Šumperk souhlasilo, že budeme 

zpracovatelem my v koordinaci s MAS Horní Pomoraví.“ Toto řešení je výhodné pro všechny strany. 

Školy se nebudou muset obracet na jiné neziskové organizace nebo placené agentury, ale od počátku 

přímo na MAS, které budou mít finance na pomoc školám s žádostmi a činnost spojenou s dotacemi. 

„Příští týden se bude oficiálně podávat strategický dokument MAP, který je podmínkou pro čerpání 

těchto peněz,“ uvedl manažer. MAP shrnuje, jakými směry by se na území měly dotace čerpat, jak 

v případě měkkých, tak investičních projektů. Zmínil, že pokud vše půjde podle plánů, od nového 

školního roku by se mohlo dát čerpat, vše je však závislé na rychlosti schvalovacích procesů.  

Předseda zdůraznil, že tato záležitost není projektem MAS, MAS zde figuruje jen jako vyjednavač. 

Uvedl, že snahou celého projektu je přesněji zacílit na potřeby regionu a propojit jej. Současně vyzval 

zúčastněné, kterých se projekt týká, aby MAP nepodceňovali, aby region v příštích letech nepřišel o 

možnost čerpat. 
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K bodu 5 programu 

V rámci tohoto bodu byla valná hromada seznámena s aktuálním děním na MAS, které bylo nastíněno 

již v úvodu zasedání. Předseda členům navrhl termín příštího jednání valné hromady (15. 12. 2015) a 

nastínil plánovaný program, který by měl zahrnovat témata jako schvalování zprávy dozorčí rady, 

monitoring a evaluace programového období 2007 – 2013, projednávání jednotlivých částí strategie 

nebo případné navyšování členských poplatků a situace kolem stavění stanů. Navrhl spojit valnou 

hromadu s otevřeným projednáváním strategie pro všechny obyvatele z regionu v Dolních Studénkách, 

symbolicky v sále, který byl podpořený MAS.  

Dalším důležitým termínem, zejména pro starosty obcí a zástupce hasičů, je termín 18. 12. 2015, kdy 

proběhne informativní schůzka pro hasiče a hasičské sbory, kde budou seznámeni s tím kde, jak a 

z jakých dotačních titulů mohou čerpat. 

Dalším tématem, bylo provozování stanů MAS v roce 2016. „Rádi bychom v půjčování stanů 

pokračovali i v příštím roce, ale uvidíme, jak dopadnou jednání kolem jejich stavění s Provozní Nový 

Malín. Systém půjčování běží a je hojně využíván, avšak za aktuálních podmínek současný provozovatel 

nechce pokračovat, protože je to pro něj finančně neúnosné. Náklady museli často vykrývat ze svých 

zdrojů, podobně pak i MAS. Vzhledem k tomu, že nejlepší léta už stany mají za sebou, náklady na jejich 

údržbu rostou,“ uvedl manažer MAS a zmínil, že se MAS pokoušela oslovit své členy, avšak prozatím se 

nesetkala s úspěchem, zřejmě hlavně také proto, že se staví v pátek a bourají v pondělí. Řešením by 

tedy mohlo být zvýšení částky za půjčování, sehnat nového provozovatele, omezit jejich půjčování 

nebo například náklady promítnout do navýšených členských příspěvků. 

Členové si vyslechli argumenty předsedy a manažera MAS a společně došli k závěru, že by bylo dobré 

mít do příštího jednání konkrétní kalkulace a čísla, na základě kterých by se mohli rozhodnout o řešení. 

Manažer MAS slíbil, že do příští valné hromady připraví podklady. 

K bodu 6 programu: 
 

Předseda Ing. Radim Sršeň, Ph.D. ke konci ještě otevřel diskusi nad změnou členských příspěvků, 

zejména u obcí. V minulosti cena pro obce činila 2 Kč/obyvatele, poté klesla na 1 Kč/obyvatele, což je i 

aktuální hodnota příspěvků od obcí. Se stoupajícími náklady MAS a s ohledem na to, že v příštích 

měsících bude na MAS potřeba rozšířit lidské zdroje, vzhledem k náročnějším postupům a administraci 

oproti předchozím obdobím, je třeba koofinancovat činnost MAS. Zmínil také svoji představu, kdy by 

se příspěvky mohly pohybovat mezi 2 – 3 Kč/osobu, vzhledem k tomu, že MAS dělá subjektům z obcí 

servis a pomoc s dotacemi. 

Z reakcí zúčastněných vyplynulo, že mají obavy z toho, že by byla změna příliš skoková, zejména ve 

větších obcích, na druhou stranu ale chápou potřebu větších financí na provoz MAS. Předseda tedy 

navrhl, že manažer MAS do příštího zasedání valné hromady zpracuje podklad s konkrétními čísly, aby 

měli členové lepší představu. „Je to spíše takový námět k zamyšlení se na příští jednání“, uvedl 

předseda s tím, že toto téma bude jedním z bodů příští valné hromady. 
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K bodu 7 programu: 

Na závěr manažer MAS Mgr. Jakub Dolníček znovu zopakoval důležité termíny - konání příští Valné 

hromady a projednávání strategie 15. 12. 2015 a informační schůzky hasičů v Dolních Studénkách 18. 

12. 2015. 

Předseda MAS všem poděkoval za hojnou účast a jednání bylo ukončeno ve 14:20 hod.  
 
 
 
 
V Novém Malíně 20. 11. 2015 
 
 

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

 


