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ZÁPIS 
z jednání Programového výboru MAS Šumperský venkov,  

konaného dne 21. 11. 2017 v Novém Malíně 
 

Jednání programového výboru bylo zahájeno v 14:30. 
 
Přítomni: viz prezenční listina, která je přílohou tohoto zápisu. 
 

Program jednání: 

1. Zahájení 
2. Schválení preferenčních kritérií MAS 
3. Schválení výzev IROP a PRV 
4. Změna vedoucího pracovníka pro SCLLD 
5. Projednání interních dokumentů  
6. Pořízení elektroautomobilu 
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: 
Programový výbor schvaluje preferenční kritéria pro výběr projektů v jednotlivých operačních 
programech. 
Hlasování: 

Pro: 3 
Proti: 0 
Zdrželo se: 0 

 
Programový výbor schvaluje preferenční kritéria ve výzvách MAS. 
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K bodu 3 programu: 
Programový výbor projednal harmonogram plánovaných výzev, na základě předložených 
podkladů prostudoval výzvy, které plánuje MAS v nejbližší době vypsat a schválil jejich 
vyhlášení. Konkrétně prvních 5 výzev IROP a 1 výzvu PRV. 
Hlasování: 

Pro: 3 
Proti: 0 
Zdrželo se: 0 

 
Programový výbor schvaluje vyhlášení výzev IROP a PRV. 
 
 
K bodu 4 programu: 
Programový výbor byl informován o personálních změnách na MAS a v té souvislosti také se 
změnou vedoucího pracovníka pro SCLLD. Předsedkyně dala hlasovat o schválení jmenování 
Petra Kucinové vedoucím pracovníkem pro SCLLD MAS Šumperský venkov. 
Hlasování: 

Pro: 3 
Proti: 0 
Zdrželo se: 0 

 
Programový výbor schvaluje vedoucího pracovníka pro SCLLD. 
 
 
K bodu 5 programu: 
Programový výbor projednal interní dokumenty MAS a schválil směrnice týkající se chodu 
organizace. 
 
 
K bodu 6 programu: 
Programový výbor projednal plánovaný nákup ojetého elektroautomobilu. V rozpočtu 
projektu, který financuje chod MAS je s touto položkou počítáno. Podle předběžných 
průzkumů trhu by se jeho cena měla pohybovat mezi 400-600 tisíci korun, dle aktuální nabídky 
na trhu. Manažer MAS podotkl, že v případě, že přesáhne 400 tisíc Kč, bude muset MAS 
realizovat výběrové řízení. 
 
Programový výbor schvaluje pořízení elektroautomobilu do vlastnictví MAS Šumperský venkov, 
z. s. 
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K bodu 6 a 7: 

Předsedkyně programového výboru všem poděkovala za účast.  

Jednání bylo ukončeno v 15:00 

 

 

 

předseda programového výboru 

Mgr. Vlasta Sršňová 

 


