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

konané dne 27. 11. 2019 ve Velkých Losinách 

Jednání zahájeno v 16:00 hod. 
Přítomni: viz prezenční listina, která tvoří nedílnou přílohu tohoto zápisu. 

Program:  
1. Zahájení  
2. Volba členů orgánů MAS  
3. Realizace SCLLD – plnění, změny, realokace, harmonogram výzev  
4. Schválení finanční výpomoci nově založenému zapsanému ústavu Rozvíjíme šumperský venkov,z.ú.  
5. Činnost orgánů MAS  
6. Aktuální dění a činnost MAS  
7. Projekty MAS (MAP II, VPP…)  
8. Různé  
9. Diskuze a závěr  

 

K bodu 1 programu: 

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, plnou mocí pověřilo 

zastupováním a hlasováním na valné hromadě jiné osoby 7 subjektů. 

Usnášeníschopnost Valné hromady: ANO (dle přílohy – prezenční listina (29) – 62%) 

Zastoupení veřejného sektoru nižší než 49 %: ANO (dle rozdělení do zájmových skupin (14) – 48 %) 

Zastoupení zájmových skupin nižší než 49 %:  ANO (dle rozdělení do zájmových skupin 48 % (14), 21 % (9) 31 % (6))  

Celkem 47 členů MAS. Přítomných 29 členů MAS. 

Přepočet hlasů: VS=1; SSn=1; SSp=1 

 

MAS obdržela přihlášku nového člena. Předseda proto navrhuje změnu programu, která spočívá 

v zařazení bodu Přijetí nových členů jako bod č. 2 programu. Změna programu: 

1. Zahájení  
2. Přijetí nových členů 
3. Volba členů orgánů MAS  
4. Realizace SCLLD – plnění, změny, realokace, harmonogram výzev  
5. Schválení finanční výpomoci nově založenému zapsanému ústavu Rozvíjíme šumperský 

venkov,z.ú.  
6. Činnost orgánů MAS  
7. Aktuální dění a činnost MAS  
8. Projekty MAS (MAP II, VPP…)  
9. Různé  
10. Diskuze a závěr  
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Hlasování o změně programu jednání: 

Výsledek: pro: 29 

  proti: 0 

 zdrželo se: 0 

Valná hromada schvaluje navrženou změnu programu zasedání valné hromady MAS Šumperský venkov, 

z.s. 
 

K bodu 2 programu: 

MAS obdržela přihlášku od zástupce soukromého sektoru – neziskové organizace: Svaz lnu a konopí, 
z. s. (zástupce: Marie Bjelková). Spolu s ní přišel statutární zástupce Prokop Šmirous, který krátce 
představil svou organizaci a její působení v území MAS. 
 

Předseda MAS dal hlasovat o schválení přijetí zájemce o členství v MAS:  

Výsledek:  pro: 29 
proti: 0 
zdrželo se: 0 

Valná hromada schvaluje přijetí zájemce o členství Svaz lnu a konopí, z.s. (soukromý sektor; nezisková 

organizace) do MAS Šumperský venkov, z. s. 

 

K bodu 3 programu: 

V letošním roce je potřeba převolit orgány, jimž vypršelo funkční období: výběrová komise a 

programový výbor. V programovém výboru nadále nechce pokračovat Obec Hrabišín a pro 

dlouhodobou nemoc podnikatelský subjekt Hrado a.s. Obec Loučná nad Desnou v souvislosti se 

změnou statutárního zástupce obce mění svého zástupce v MAS. Ostatní členové mají zájem 

pokračovat beze změn. MAS po konzultaci s ŘO navrhuje s ohledem na příští výzvu PRV, v níž hrozí střet 

zájmu u několika členů, navýšit počet členů programového výboru a zvolit dva náhradníky pro 

výběrovou komisi. 

Předseda dal hlasovat o navýšení počtu členů programového výboru ze 7 na 9 členů: 

Výsledek:  pro: 30 
proti: 0 
zdrželo se: 0 

 

Usnášeníschopnost Valné hromady: ANO (dle přílohy – prezenční listina (30) – 63%) 

Zastoupení veřejného sektoru nižší než 49 %: ANO (dle rozdělení do zájmových skupin (14) - 47 %) 

Zastoupení zájmových skupin nižší než 49 %:  ANO (dle rozdělení do zájmových skupin 47 % (14), 33 % (10), 20 % (6))  

Celkem 48 členů MAS. Přítomných 30 členů MAS. 

Přepočet hlasů: VS=1; SSn=1; SSp=1 

Valná hromada schvaluje navýšení počtu členů programového výboru MAS ze 7 na 9 členů. 

http://www.sumperskyvenkov.cz/


MAS Šumperský venkov, z. s.  

Nový Malín 240, 78803 Nový Malín  

IČ: 27025675  

 

   3 

 

Návrh na složení programového výboru MAS: 

 Veřejný sektor: Obec Loučná nad Desnou (Petra Harazímová), Obec Vikýřovice (Václav 
Mazánek), ZŠ a MŠ Údolí Desné (Martin Gronych), Státní zámek Velké Losiny (Aneta Surmová). 

 Soukromý sektor: OSVČ Mgr. Vlasta Sršňová.  

 Soukromý sektor – neziskové organizace: TJ Sokol Dolní Studénky (Taťáňa Kašparová), Jeseníky 
přes hranici, z. s. (Tereza Nikodýmová Schreiberová), Český svaz žen o. s., Dolní Studénky (Jana  
Kozlovská), vÚžasu z. ú. (Renata Čechová). 

Hlasování o schválení navrhovaného složení: 

Výsledek:  pro: 30 
proti: 0 
zdrželo se: 0 

Valná hromada schvaluje programový výbor MAS ve složení: Veřejný sektor: Obec Loučná nad Desnou 
(Petra Harazímová), Obec Vikýřovice (Václav Mazánek), ZŠ a MŠ Údolí Desné (Martin Gronych), Státní 
zámek Velké Losiny (Aneta Surmová). Soukromý sektor: OSVČ Mgr. Vlasta Sršňová. Soukromý sektor – 
neziskové organizace: TJ Sokol Dolní Studénky (Taťáňa Kašparová), Jeseníky přes hranici, z. s. (Tereza 
Nikodýmová Schreiberová), Český svaz žen o.s., Dolní Studénky (Jana  Kozlovská), vÚžasu z. ú. (Renata 
Čechová). 

 

Návrh na složení výběrové komise MAS: 

 Veřejný sektor: Obec Bludov (Pavel Ston), Obec Sobotín (Iveta Fojtíková), Obec Velké Losiny 
(Jana Fialová), Obec Vernířovice (Bohumila Hojgrová).  

 Soukromý sektor: OSVČ Zdeněk Hubáček, Ruční papírna Velké Losiny, a. s. (Petr Fouček), 
Mespol Medlov, a. s. (Josef Smyčka). 

 Soukromý sektor – neziskové organizace: Sbor dobrovolných hasičů v Dolní Libině (Tomáš 
Kobza), Klub osadníků Třemešek u Oskavy (Anna Beránková). 

Hlasování o schválení navrhovaného složení: 

Výsledek:  pro: 30 
proti: 0 
zdrželo se: 0 

Valná hromada schvaluje členy výběrové komise v tomto složení: Veřejný sektor: Obec Bludov (Pavel 
Ston), Obec Sobotín (Iveta Fojtíková), Obec Velké Losiny (Jana Fialová), Obec Vernířovice (Bohumila 
Hojgrová). Soukromý sektor: Zdeněk Hubáček (OSVČ), Ruční papírna Velké Losiny, a. s. (Petr Fouček), 
Mespol Medlov, a. s. (Josef Smyčka). Soukromý sektor – neziskové organizace: Sbor dobrovolných hasičů 
v Dolní Libině (Mgr. Ing. Tomáš Kobza), Klub osadníků Třemešek u Oskavy (Anna Beránková). 
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Navrhovaní náhradníci do výběrové komise MAS: 

 Veřejný sektor: Obec Oskava (Stanislav Hýbner) 

 Soukromý sektor – neziskové organizace: Svaz lnu a konopí, z. s. (Marie Bjelková) 

Hlasování o schválení navrhovaného složení náhradníků do výběrové komise MAS: 

Výsledek:  pro: 30 
proti: 0 
zdrželo se: 0 

Valná hromada schvaluje náhradníky do výběrové komise MAS: Veřejný sektor: Obec Oskava (Stanislav 

Hýbner), Soukromý sektor – neziskové organizace: Svaz lnu a konopí, z.s. (Marie Bjelková). 

 

K bodu 4 programu: 

Předseda předal slovo manažerce MAS Ivě Svobodové. Ta shrnula členům informace k realizaci a plnění 

SCLLD: „Z Lázní do lesů a hor, to je náš krásný region II“ v jednotlivých operačních programech. Shrnula 

přehled výzev a projektů v letech 2018 a 2019, tedy od počátku realizace SCLLD. Dále se zaměřila na 

výzvy realizované MAS v průběhu roku 2019 a informovala o stavu aktuálně vyhlášených výzev v IROP, 

OPŽP a OPZ. 

Krátce představila novou oblast podpory PRV, tzv. čl. 20, který MAS plánuje zařadit v rámci změny 

SCLLD do podporovaných aktivit, a aktualizace změn, které vyplynuly z konzultací s ŘO. Dále valné 

hromadě představila plánované a realizované změny SCLLD – zejména finanční přesuny v opatřeních 

operačních programů (PRV, IROP, OPZ), aktualizaci finančního plánu SCLLD v  operačních programech, 

přidání nových aktivit v opatření a přidání nových opatření do SCLLD, zrušení vybraných aktivit v 

opatření a vybraných opatření ze SCLLD, o které není zájem v území a principy pro nastavení 

preferenčních kritérií. Tyto změny již byly předmětem minulého jednání.  

Podklady k těmto změnám měli členové valné hromady k dispozici elektronicky a byly jim promítnuty 

v prezentaci na jednání. Předseda vyzval přítomné, aby byli ve výzvách aktivní, vzhledem k tomu, že se 

jedná o poslední výzvy MAS v tomto programovém období a své záměry konzultovali s kanceláří MAS.  

Hlasování o schválení změn SCLLD. 

Výsledek: pro: 30 
  proti: 0 
  zdrželo se: 0 

Valná hromada schvaluje aktualizaci SCLLD spočívající zejména ve změně finančního plánu, indikátorů, 

preferenčních kritérií a změny v opatřeních jednotlivých programových rámců SCLLD. 

 

Manažerka představila plánovaný harmonogram výzev v roce 2020. 

Valná hromada bere na vědomí bez výhrad harmonogram výzev pro rok 2020. 

V 17:10 přišel zástupce Obce Rapotín. 
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Usnášeníschopnost Valné hromady: ANO (dle přílohy – prezenční listina (31) – 65%) 

Zastoupení veřejného sektoru nižší než 49 %: ANO (dle rozdělení do zájmových skupin (15) – 48 %) 

Zastoupení zájmových skupin nižší než 49 %:  ANO (dle rozdělení do zájmových skupin 48 % (15), 32 % (10) 19 % (6))  

Celkem 48 členů MAS. Přítomných 31 členů MAS. 

Přepočet hlasů: VS=1; SSn=1; SSp=1 

 

K bodu 5 programu: 

Předseda předal slovo Jakubovi Dolníčkovi, aby představil mezinárodní konferenci LINC, kterou MAS 
bude organizovat v roce 2020. K tomuto účelu MAS založila zapsaný ústav: Rozvíjíme šumperský 
venkov, z.ú.  
Dolníček shrnul účel ústavu a základní parametry subjektu. MAS navrhuje poskytnout zapsanému 
ústavu: Rozvíjíme šumperský venkov, z.ú. bezúročnou půjčku z rozpočtu MAS ve výši 50.000,- na výdaje 
spojené s organizací a propagací této akce, než bude mít ústav jako nově vzniklý subjekt vlastní finanční 
příjmy. Veškeré finanční prostředky poskytnuté ústavu budou po skončení akce vráceny na základě 
smlouvy o bezúročné půjčky na účet MAS. 
 
Hlasování o převedení 50.000 Kč formou bezúročné půjčky ve prospěch zapsaného ústavu: 
Výsledek: pro: 32 
  proti: 0 
  zdrželo se: 0 

Valná hromada schvaluje převedení 50.000 Kč formou bezúročné půjčky na účet zapsaného ústavu: 

Rozvíjíme šumperský venkov, z.ú. za účelem pokrytí počátečních výdajů na propagaci a organizaci 

konference LINC 2020. A pověřuje kancelář MAS přípravou smlouvy o bezúročné půjčce.  

 

K bodu 6 programu: 

Manažerka MAS shrnula činnost jednotlivých orgánů v roce 2019. Představila Zprávu o činnosti dozorčí 

rady v roce 2019, kterou měli členové k dispozici i elektronicky před jednáním. Předseda dal hlasovat o 

jejím schválení: 

Výsledek: pro: 32 
  proti: 0 
  zdrželo se: 0 

Valná hromada schvaluje Zprávu o činnosti dozorčí rady MAS v roce 2019. 

Valná hromada bere na vědomí informace k činnosti ostatních orgánů MAS: programového výboru a 

výběrové komise MAS. 
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K bodu 7 programu: 

Manažerka MAS shrnula aktuální dění a činnosti kanceláře MAS. Pozvala na akce, které MAS v nejbližší 

době chystá. 

 

K bodu 8 programu: 

Manažerka MAS informovala o projektech, které MAS aktuálně realizuje. Vyzvala Jakuba Dolníčka, aby 

přiblížil aktuální dění ohledně realizovaného projektu MAP vzdělávání v ORP Šumperk II, který MAS 

realizuje od roku 2018. Ten po krátké prezentaci vyzval obce a školy k tomu, aby aktualizovaly 

strategické dokumenty MAP za své území, aby mohli realizovat projektové záměry v oblasti vzdělávání 

v PRV a IROP v roce 2020. V současné době probíhá sběr podkladů k aktualizaci. 

Jana Mihulková přiblížila aktivity Pracovní čety MAS – VPP v roce 2019.  

Manažerka nakonec shrnula ekonomické výsledky v roce 2019.  

 

K bodu 9 a 10 programu: 

Předseda MAS na závěr informoval přítomné o přípravě nového programového období. Upozornil 

zejména na vyšší kofinancování v porovnání se současným programovým obdobím a nastínil 

podporovaná opatření, která se aktuálně vyjednávají na ministerstvech. V roce 2020 by se mělo začít 

s aktualizací strategie MAS, přičemž hned poté začne MAS s animací toho, na co bude a nebude možné 

žádat. Zmínil, že je důležité mít připravené záměry a vyzval obce a aktéry v území, aby uvažovali nad 

klíčovými projekty, které by MAS zahrnula do strategie. V roce 2022 by mohly být spuštěny první výzvy. 

Na závěr všem popřál příjemné prožití svátků, poděkoval za účast a ukončil jednání. Jednání valné 

hromady bylo ukončeno v 18:00. 

 

 

Ve Velkých Losinách, 27. 11. 2019 

 

 

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