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Zápis z valné hromady 

MAS Šumperský venkov, z. s. 
konané dne 24. 6. 2020 v Bludově 

Jednání zahájeno v 15:00 hod. 
Přítomni: viz prezenční listina, která tvoří nedílnou přílohu tohoto zápisu. 

Program:  
1. Zahájení 
2. Členská základna – přijetí, odstoupení členů 
3. Orgány MAS - volba členů orgánů, činnost orgánů 
4. Realizace SCLLD 2014-2020 – plnění, změny, realokace, harmonogram výzev 
5. Strategie 2021+ - příprava, standardizace  
6. Schválení Výroční zprávy 2019, změn Stanov MAS (o požadavky standardizace MAS) 
7. Projekty MAS (MAP II, VPP, OPZ, Erasmus+, Šablony pro NNO…) 
8. Konference LINC 2020, Rozvíjíme šumperský venkov, z.ú. 
9. Aktuální dění a činnost MAS 
10. Různé 
11. 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 5 subjektů.  

 

Usnášeníschopnost Valné hromady: ANO (dle přílohy – prezenční listina (28/48) – 58,33 %) 

Zastoupení veřejného sektoru nižší než 49 %: NE (dle rozdělení do zájmových skupin (14) – 50 %) 

Zastoupení zájmových skupin nižší než 49 %:  NE (dle rozdělení do zájmových skupin VS=50 % (14), SSp=14,29 % (4), 
SSn=35,71 % (10))  

Celkem 48 členů MAS. Přítomných 28 členů MAS. 

Přepočet hlasů: VS=0,84; SSp=1,45; SSn=0,89 

 

Předseda poděkoval hostiteli starostovi Obce Bludov za spolupráci při organizaci tohoto setkání a 

předal mu úvodní slovo. 

Předseda MAS navrhl změnit program jednání, a to všechny body týkající se schvalování usnesení, 

přesunout na začátek – zj. schválení dokumentů na 4. místo před informativní část programu.   
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Program:  
1. Zahájení 
2. Členská základna – přijetí, odstoupení členů 
3. Orgány MAS - volba členů orgánů, činnost orgánů 
4. Schválení Výroční zprávy 2019, změn Stanov MAS (o požadavky standardizace MAS) 
5. Realizace SCLLD 2014-2020 – plnění, změny, realokace, harmonogram výzev 
6. Strategie 2021+ - příprava, standardizace  
7. Projekty MAS (MAP II, VPP, OPZ, Erasmus+, Šablony pro NNO…) 
8. Konference LINC 2020, Rozvíjíme šumperský venkov, z.ú. 
9. Aktuální dění a činnost MAS 
10. Různé 
11. Diskuze a závěr  

 

Hlasování o programu jednání valné hromady: 
Výsledek: pro: 28 
  proti: 0 

 zdrželo se:0 

 

Valná hromada schvaluje změnu programu zasedání MAS Šumperský venkov, z.s. 

 

K bodu 2 programu: 

MAS obdržela oznámení o odstoupení z členství v MAS Šumperský venkov od 3 členů: 

 Penzion OAZA, Leoš Klaban 

 Státní zámek Velké Losiny  

 Spolek sportovců v areálu zdraví Velké Losiny, z. s. 
 

Usnesení: Valná hromada bere na vědomí odstoupení členů z MAS Šumperský venkov a jejích orgánů, a 

to členů: Leoš Klaban, OSVČ; Státní zámek Velké Losiny; Spolek sportovců v areálu zdraví Velké Losiny, z. 

s. 

Zájem o členství projevily 4 subjekty: 

 Josef Mrnka, OSVČ (zástupce: Josef Mrnka) – soukromý sektor, zájmová skupiny soukromý 
sektor – podnikatelé 

 Spolek myslivců sv. Eustacha, Vernířovice (zástupce: MUDr. Pavel Hajčman) – soukromý sektor, 
zájmová skupiny soukromý sektor – neziskové organizace 

 PONTIS Šumperk o.p.s. (zástupce: Bc. Bohdana Březinová, DiS.) – soukromý sektor, zájmová 
skupiny soukromý sektor – neziskové organizace 

 ZŠ a MŠ Dolní Studénky, okr. Šumperk, příspěvková organizace (zástupce: Mgr. Jakub Dolníček) 
– veřejný sektor, zájmová skupina: veřejný sektor (obce + subjekty financované z veřejných 
zdrojů) 
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Skeny oznámení o odstoupení dostali členové v podkladech na sdíleném disku MAS. Zájemci o členství 

byli vyzváni, aby se osobně dostavili na VH a krátce se představili. 3 z nich se představili (zástupce 

Spolku myslivců sv. Eustacha se nakonec nedostavil).  

Hlasování o přijetí Josefa Mrnky, OSVČ (Josef Mrnka): 
Výsledek: pro: 27 
  proti: 0 

 zdrželo se:0 
 

Usnesení: Valná hromada schvaluje přijetí Josefa Mrnky, OSVČ do MAS Šumperský venkov, z. s. 

Hlasování o přijetí člena: Spolek myslivců sv. Eustacha, Vernířovice (MUDr. Pavel Hajčman): 
Výsledek: pro: 28 
  proti: 0 

 zdrželo se: 0 
 

Usnesení: Valná hromada schvaluje přijetí Spolku myslivců sv. Eustacha, Vernířovice do MAS Šumperský 
venkov, z. s. 
 
Hlasování o přijetí člena: PONTIS Šumperk o.p.s. (Bc. Bohdana Březinová, DiS.) 
Výsledek: pro: 28  
  proti: 0 

 zdrželo se: 0 
 

Usnesení: Valná hromada schvaluje přijetí PONTIS Šumperk o.p.s. do MAS Šumperský venkov, z. s. 
 
 
Hlasování o přijetí člena: Základní škola a Mateřská škola Dolní Studénky, okr. Šumperk, příspěvková 
organizace (Mgr. Jakub Dolníček) 
Výsledek: pro: 29 
  proti: 0 

 zdrželo se: 0 
 

Usnesení: Valná hromada schvaluje přijetí člena Základní škola a Mateřská škola Dolní Studénky, okr. 
Šumperk, příspěvková organizace do MAS Šumperský venkov, z. s. 
 

Usnášeníschopnost Valné hromady po odstoupení/přistoupení členů:     ANO (dle přílohy – prezenční listina (30/49) – 61,22 %) 

Zastoupení veřejného sektoru nižší než 49 %: NE (dle rozdělení do zájmových skupin (15) – 50 %) 

Zastoupení zájmových skupin nižší než 49 %:  NE (dle rozdělení do zájmových skupin VS=50 % (15), SSp=16,67 % (5), 
SSn=33,33 % (10))  

Celkem 49 členů MAS. Přítomných 30 členů MAS. 

Přepočet hlasů: VS=0,86; SSp=1,48; SSn=0,86 
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K bodu 3 programu: 

Členská základna k dnešnímu dni čítá 49 členů. Všem orgánům MAS končí v roce 2020 funkční období, 
do všech se tedy budou znovu volit zástupci, v souladu s podmínkami standardizace MAS v roce 2020. 

 statutární zástupci MAS: předseda a místopředseda MAS – 2 roky (2018)  

 dozorčí rada – 3 roky, 5 členů (2017) 

 programový výbor – 1 rok, min. 7 členů/nyní 9 členů (2019) 

 výběrová komise – 1 rok, 9 členů (2019) 
 

STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCI 

Stávající zástupci souhlasili s nominací pro další období. 
Předseda:   Obec Dolní Studénky (Ing. Radim Sršeň) 
Místopředseda:  Spolek sportovců v areálu zdraví Velké Losiny, z. s. – odstoupil,  

Josef Mrnka však souhlasil s nominací za člena: Josef Mrnka, OSVČ Velké Losiny 
  

Hlasování o znovuzvolení předsedy MAS: Obec Dolní Studénky (Ing. Radim Sršeň): 
Výsledek: pro: 28 
  proti: 0 

 zdrželo se: 2 
 
Usnesení: Valná hromada schvaluje Obec Dolní Studénky jako předsedu MAS Šumperský venkov, z. s. 
 
Hlasování o zvolení místopředsedy MAS: Josef Mrnka (OSVČ, Velké Losiny) 
Výsledek: pro: 29 
  proti:  0 

 zdrželo se: 1 
 
Usnesení: Valná hromada schvaluje Josefa Mrnku, OSVČ jako místopředsedu MAS Šumperský venkov, z. 
s. 
 

VÝBĚROVÁ KOMISE (9 členů)  

Stávající zástupci výběrové komise souhlasili s nominací pro další období. 
- Veřejný sektor: Obec Sobotín (Iveta Fojtíková), Obec Vernířovice (Bohumila Hojgrová), Obec 

Velké Losiny (Ing. Jana Fialová), Obec Bludov (Ing. Pavel Ston) 
- Soukromý sektor - podnikatelé: Ruční papírna Velké Losiny, a.s. (Petr Fouček), Zdeněk Hubáček, 

OSVČ Rapotín, Mespol Medlov, a. s. (Ing. Josef Smyčka) 
- Soukromý sektor – neziskové organizace: Klub osadníků Třemešek u Oskavy (Ing. Anna 

Beránková), SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Dolní Libina (Mgr. Ing. Tomáš Kobza) 
 

Hlasování o znovuzvolení výběrové komise ve stávajícím složení – na 1 rok: 
Výsledek: pro: 28 
  proti: 0 

 zdrželo se: 2 
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Usnesení: Valná hromada schvaluje 9 členů výběrové komise ve složení:  
- Veřejný sektor: Obec Sobotín (Iveta Fojtíková), Obec Vernířovice (Bohumila Hojgrová), Obec 

Velké Losiny (Ing. Jana Fialová), Obec Bludov (Ing. Pavel Ston). 
- Soukromý sektor – podnikatelé: Ruční papírna Velké Losiny, a.s. (Petr Fouček), Zdeněk Hubáček, 

OSVČ Rapotín, Mespol Medlov, a. s. (Ing. Josef Smyčka). 
- Soukromý sektor – neziskové organizace: Klub osadníků Třemešek u Oskavy (Ing. Anna 

Beránková), SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Dolní Libina (Mgr. Ing. Tomáš Kobza). 
 

DOZORČÍ RADA (5 členů) 

Obec Hraběšice a SDH Dolní Studénky mění zástupce v MAS. Ostatní členové dozorčí rady souhlasili 
s nominací i pro další období. Nový zástupce Obce Hraběšice neprojevil zájem pokračovat ve funkci. O 
členství za veřejný sektor projevila zájem Obec Oskava. SDH Dolní Studénky bude nově zastupovat 
v MAS Radim Ženožička, který se před jednáním s nominací do dozorčí rady souhlasil.  

Hlasování o zvolení dozorčí rady ve složení – na 3 roky: 
- Veřejný sektor: Obec Oskava (Stanislav Hýbner), Obec Libina (Zdena Zahradníková),  
- Soukromý sektor – podnikatelé: Stanislav Moťka, OSVČ Sobotín 
- Soukromý sektor – neziskové organizace: SH ČMS – Okresní sdružení hasičů Šumperk (Milena 

Sobotková), SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Dolní Studénky (Radim Ženožička) 
 
Výsledek: pro: 30 
  proti: 0 

 zdrželo se: 0 
 

Usnesení: Valná hromada schvaluje 5 členů dozorčí rady ve složení:  
- Veřejný sektor: Obec Oskava (Stanislav Hýbner), Obec Libina (Zdena Zahradníková),  
- Soukromý sektor – podnikatelé: Stanislav Moťka, OSVČ Sobotín 
- Soukromý sektor – neziskové organizace: SH ČMS – Okresní sdružení hasičů Šumperk (Milena 

Sobotková), SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Dolní Studénky (Radim Ženožička). 
 

PROGRAMOVÝ VÝBOR (min. 7 členů) 

Předseda vyzval členy MAS k možnosti zapojit se do programového výboru. Nikdo z přítomných zájem 

neprojevil. Dle stanov MAS musí mít orgán min. 7 členů. Členové se po diskusi shodli, že může orgán 

pokračovat v 7 členném složení. 

Hlasování o tom, že pro příští funkční období bude programový výbor pokračovat v 7 členném složení – 
na 1 rok. 
Výsledek: pro: 30 
  proti: 0 

 zdrželo se: 0 
 
Usnesení: Valná hromada schvaluje 7členný programový výbor.   
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Současní členové programového výboru souhlasili s pokračováním ve funkci i pro další období: 
- Veřejný sektor: Obec Loučná nad Desnou (Petra Harazímová), Obec Vikýřovice (Václav 

Mazánek), Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné (Martin Gronych) 
- Soukromý sektor – podnikatelé: Mgr. Vlasta Sršňová (OSVČ Dolní Studénky) 
- Soukromý sektor – neziskové organizace: TJ Sokol Dolní Studénky (Mgr. Taťána Kašparová), 

Jana Kozlovská (Český svaz žen, Dolní Studénky), vÚžasu z. ú. (Renata Čechová). 
 
Hlasování o zvolení programového výboru v uvedeném složení – na 1 rok: 

 
Výsledek: pro: 30 
  proti: 0 

 zdrželo se: 0 
 

Usnesení: Valná hromada schvaluje 7 členů programového výboru ve složení:  

- Veřejný sektor: Obec Loučná nad Desnou (Petra Harazímová), Obec Vikýřovice (Václav Mazánek), 
Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné (Martin Gronych), 

- Soukromý sektor – podnikatelé: Mgr. Vlasta Sršňová (OSVČ Dolní Studénky) 
- Soukromý sektor – neziskové organizace: TJ Sokol Dolní Studénky (Mgr. Taťána Kašparová), 

Krajská organizace ČSŽ Olomoucký kraj, Dolní Studénky (Jana Kozlovská), vÚžasu z. ú. (Renata 
Čechová). 

 

K bodu 4 programu: 

Území MAS pro období 2021+  

Pro standardizaci MAS a tvorbu strategie 2021-2027 MAS s obcemi řeší schválení území MAS pro nové 

programové období. MAS bude v příštím programovém období pokračovat ve stejném složení. 

Hlasování o schválení území MAS pro rok 2021-2027 – 16 obcí (Bludov, Dolní Studénky, Dlouhomilov, 

Hrabišín, Hraběšice, Libina, Loučná nad Desnou, Oskava, Nový Malín, Petrov nad Desnou, Rapotín, 

Sobotín, Rejchartice, Velké Losiny, Vernířovice, Vikýřovice). 

Výsledek: pro: 30 
  proti: 0 

 zdrželo se: 0 
 

Usnesení: Valná hromada schvaluje území působnosti MAS pro programové období 2021-2027 ve 

stávajícím rozsahu našich 16 obcí (Bludov, Dolní Studénky, Dlouhomilov, Hrabišín, Hraběšice, Libina, 

Loučná nad Desnou, Oskava, Nový Malín, Petrov nad Desnou, Rapotín, Sobotín, Rejchartice, Velké Losiny, 

Vernířovice, Vikýřovice). 
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Schvalování interních dokumentů, vnitřních záležitostí 

Valná hromada projednala výroční zprávu o činnosti a hospodaření MAS v roce 2019. Výroční zpráva vč. 

příloh byla k náhledu na valné hromadě, členové ji dostali s předstihem elektronicky.  

Hlasování o schválení výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS v roce 2019. 

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

Usnesení: Valná hromada schvaluje Výroční zprávu o činnosti a hospodaření MAS 2019, vč. příloh. 

Zpráva bude zveřejněna ve spolkovém rejstříku společně s přílohou Auditorské zprávy účetní závěrky 

2019; a Auditorské zprávy projektu Financování MAS Šumperský venkov, z. s. (reg. č.: 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001794) a Auditorské zprávy projektu Provoz MAS Šumperský venkov, z. s. 

(reg. č.: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0008451) za rok 2019 – povinnost provedení auditu vyplývá 

z Pravidel dotace MMR. 

Usnesení: Valná hromada schvaluje auditorskou zprávu účetní závěrky a projektů MMR za 2019. 

Valná hromada projednala úpravu interních směrnic a dokumentů MAS, které měla k dispozici předem 

elektronicky, a které vzešly z doporučení auditorů v roce 2019.  

Auditorem pro rok 2019 byl Ing. Antonín Fejfar (auditor číslo oprávnění 531). Pokud bude možnost 

spolupracovat i v příštím období, kancelář MAS navrhuje jeho schválení i pro příští roky. Pokud by 

nebylo možné ve spolupráci pokračovat, kancelář MAS (po zkušenostech z minulých let) navrhuje 

operativně přenést pravomoc schválení změny auditora na programový výbor. 

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

Usnesení: Valná hromada schvaluje pro zpracování auditu v příštích letech pana Ing. Antonína Fejfara. 

Usnesení: Valná hromada schvaluje přenesení pravomoci schválení změny auditora na programový výbor. 

Kancelář MAS připravuje Žádost o standardizaci MAS (termín podání do 09/2020). Její součástí je 

hodnocení obsahu stanov spolku a v souvislosti s tímto procesem je možné, že bude třeba stanovy MAS 

drobně změnit – o požadavky ministerstva (MMR), dle metodiky pro standardizaci místních akčních 

skupin. Z důvodu operativnějšího schválení případných připomínek ministerstva v souvislosti 

s přípravou nového programového období a zajištění rychlejšího procesu schvalování standardizace 

MAS, kancelář MAS navrhuje možnost přenesení schvalování případných změn stanov na základě 

doporučení příslušného ministerstva z valné hromady na programový výbor. Hlasování: 

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

Usnesení: Valná hromada schvaluje, že přenesení pravomoci ve věci schvalování změn stanov může být 

v odůvodněných případech dočasně přeneseno na programový výbor a schvaluje dočasné přenesení této 

pravomoci v souvislosti se standardizací MAS a přípravou nového programového období na programový 

výbor. Zanesením změn pověřuje kancelář MAS. 

V 16:15 opustili jednání dva zástupci soukromého sektoru – neziskové organizace (SH ČMS - Sbor 

dobrovolných hasičů Dolní Libina, Svaz lnu a konopí ČR z.s.) 

Usnášeníschopnost Valné hromady: ANO (dle přílohy – prezenční listina (28/49) – 57,14 %) 

Zastoupení veřejného sektoru nižší než 49 %: NE (dle rozdělení do zájmových skupin (15) – 53,57 %) 

Zastoupení zájmových skupin nižší než 49 %:  ANO (dle rozdělení do zájmových skupin VS=53,57 % (15), SSp= 17,86 % (5), 
SSn=28,57 % (8))  

Celkem 49 členů MAS. Přítomných 28 členů MAS. 

Přepočet hlasů: VS=0,86; SSp=1,48; SSn=0,86 

 

K bodu 5 programu: 

Předseda předal slovo manažerce MAS Ivě Svobodové. Ta shrnula ukončené a aktuálně probíhající 

výzvy SCLLD „Z Lázní do lesů a hor, to je náš krásný region II“ v období 2018-2020 a přehled čerpání 

v operačních programech. 

Valná hromada projednala harmonogram výzev v letech 2020 a 2021 a plánované změny SCLLD, zj. 

finanční přesuny v opatřeních operačních programů směřující k dočerpání alokace MAS. Podklady 

k těmto změnám měli členové valné hromady k dispozici elektronicky. 

 

K bodu 6 programu: 

Manažerka valnou hromadu informovala o tom, že po splnění standardizace (žádost MAS podá 

v průběhu července 2020) MAS bude žádat na podporu aktuálně připravované strategie SCLLD pro 

programové období 2021-2027. 

Předseda shrnul aktuální informace k tomu, jakou roli by měly hrát MAS v ČR v období 2021+ a 

představil výhledově oblasti podpory, které by měly jít v příštím programovém období přes MAS podle 

aktuálních informací podpořit. Dále typově zmínil projekty, které by měly být podpořitelné a výstupy 

uskutečněných jednání k tématu. Kancelář MAS přijímá záměry obcí do zásobníku projektů – nejen pro 

strategii 2021+, ale i do dalších programů, např. kraje apod. Opětovně vyzval členy, aby zasílali své 

projektové záměry a náměty na rozvoj území např. prostřednictvím formuláře na webu nebo mailem 

na kancelář MAS. 

http://www.sumperskyvenkov.cz/
http://www.sumperskyvenkov.cz/dotace/strategie-2014-2020/pripominky-line/
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K bodu 7 programu: 

Manažerka zrekapitulovala aktuální dění na MAS a projekty, které MAS nyní realizuje: 

 Projekt Provoz MAS Šumperský venkov (2019-2023) – provoz a režijní náklady kanceláře 
v souvislosti s realizací SCLLD 2014-2020. 

 Projekt MAP II Vzdělávání v ORP Šumperk a jeho aktivity shrnula Zdeňka Mihulková. Upozornila 
zejména na důležitý termín aktualizace strategického rámce MAP (Místních akčních plánů 
vzdělávání v ORP Šumperk), v němž by měly být zaneseny veškeré projektové záměry školských 
zařízení. Aktualizovat mohou do 7. 9. 2020. Stejně tak bude zaktualizovaná analytická část MAP. 
Blíže je možné se informovat u manažerek projektu. 

 Projekt „Podpora prostupného zaměstnávání v regionu MAS“ (klíčový projekt MAS v OPZ) – 
pracovní četa MAS 

 Spolupráce s ÚP (VPP) 

 Tzv. Šablony pro školy a NNO – možnost zjednodušeně žádat na vybrané „měkké“ neinvestiční 
aktivity v oblasti vzdělávání – bližší informace Adéla Nováková. 

 Erasmus+: projekt Youth Participation in Decision Making – do 15. 9. 2020 výběr účastníků. 

 Mezinárodní konference LINC 2020 – kvůli COVID-19 přesun na termín 14.-17. 9. 2021. 

 Regiony sobě – manažerka vysvětlila možnosti zapojení subjektů v území. 

 Museos Vivos – MAS nakonec nebude realizovat.  
 
Bližší informace v kanceláři MAS nebo na webu MAS – www.sumperskyvenkov.cz 

 
 

K bodu 8 programu: 

Mezinárodní konference místních akčních skupin LINC 2020 byla kvůli COVID-19 přesunuta na rok 2021, 
na termín: 14.-17. září 2021. Spolupráce s partnery a dodavateli byla znovupotvrzena a situaci chápou. 
Finanční podpora akce byla přesunuta na další rok, stejně jako bude od roku 2021 znovu spuštěna 
registrace účastníků.  

V souvislosti s přesunem akce dal předseda hlasovat o schválení dodatku k prodloužení termínu ve 
Smlouvě o bezúročné půjčce mezi MAS a zapsaným ústavem Rozvíjíme šumperský venkov, z.ú., pod 
jehož hlavičkou MAS celou mezinárodní konferenci organizuje. Termín splatnosti bezúročné půjčky 
bude posunut o 1 rok (do 31. 1. 2022). Manažerka shrnula účel prozatímního čerpání této bezúročné 
půjčky. 

Výsledek: pro: 28 
  proti: 0 
  zdrželo se: 0 
 

Usnesení: Valná hromada schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o bezúročné půjčce ze dne 20. 2. 2020. 

K bodu 9 programu: 

Předseda MAS shrnul akce, které MAS čekají, a pozval nově složené orgány na jejich nejbližší jednání. 

Předal slovo novému členovi PONTIS Šumperk o.p.s., aby mohl představit své projekty, které mohou 
starostové a členové využít v území MAS Šumperský venkov. 

http://www.sumperskyvenkov.cz/
http://www.sumperskyvenkov.cz/kontakt/
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K bodu 10 a 11 programu: 

Předseda MAS všem poděkoval za účast a projevený zájem a aktivitu.  

V Novém Malíně, 24. 6. 2020 

 

 

 

Zapsala:  

Ing. Petra Kucinová                 
 
 
 
 
 
 
 
Schválil:   

Ing. Radim Sršeň, Ph.D., Obec Dolní Studénky,  
předseda MAS Šumperský venkov, z. s.              

http://www.sumperskyvenkov.cz/

