
MAS Šumperský venkov, z. s.  

Nový Malín 240, 78803 Nový Malín  

IČ: 27025675  

 

   1 

 

 
Zápis z valné hromady 

MAS Šumperský venkov, z. s. 
konané dne 3. 8. 2021 na zámku Třemešek 

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. Příprava SCLLD 2021+  

6. Schválení dokumentů - Výroční zprávy 2020 a hospodaření spolku, Auditní zprávy 2020, Zprávy o 

činnosti dozorčí rady v roce 2020, interní dokumenty  

7. Projekty MAS (MAP II, VPP, OPZ, Erasmus+, Šablony pro NNO…) 

8. Konference LINC 2022, 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 4 subjekty.  

Předseda představil zámek Třemešek, aktivity místního komunitního centra a jednotlivé projekty, které se 

zde realizují, mimo jiné i projekty realizované přes místní akční skupinu. Poté přešel k programu jednání. 

Změny budou v bodu č. 6, konkrétně u schvalování dokumentů, které navrhuje přesunout na 4. pozici (před 

informativní částí jednání), předmětem dnešního jednání nebude Auditní zpráva 2020 a Zpráva o činnosti 

dozorčí rady 2020 (více viz bod jednání), jinak zůstává program beze změny. Přečetl body programu 

v navrhovaném pořadí. 

Program:  
1. Zahájení 
2. Členská základna – přijetí, odstoupení členů 
3. Orgány MAS - volba členů orgánů, činnost orgánů 
4. Schválení Výroční zprávy 2020 
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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: 32 
  proti: 0 

 zdrželo se:0 

 

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

Usnášeníschopnost Valné hromady: ANO (dle přílohy – prezenční listina (32/49) – 65,3 %) 

Zastoupení veřejného sektoru nižší než 49 %: ANO (dle rozdělení do zájmových skupin (15/32) – 46,88 %) 

Zastoupení zájmových skupin nižší než 49 %:  ANO (dle rozdělení do zájmových skupin VS=46,88 % (15), SSp=15,63 % (5), 
SSn=37,50 % (12))  

Celkem 49 členů MAS. Přítomných 32 členů MAS. 
Přepočet hlasů: VS=1; SSp=1; SSn=1 

 

K bodu 2 programu: 
 

Členská základna čítala do dnešního dne 49 členů. Zájem o členství projevil 1 subjekt: 

 AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby s.r.o. (Ing. Prokop Šmirous, Ph.D.), zařazení: soukromý sektor, 
zájmová skupiny soukromý sektor – podnikatelé 

 

Zájemce o členství byl vyzván, aby sebe a svou organizaci členům představil. Poté dal předseda hlasovat o 

jeho přijetí mezi členy MAS.  

Hlasování o přijetí AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby s.r.o. (Ing. Prokop Šmirous, Ph.D.) mezi členy MAS: 
Výsledek: pro: 32 
  proti: 0 

 zdrželo se:0 

 

Valná hromada schvaluje přijetí AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby s.r.o. do MAS Šumperský venkov, z. s. 

OSVČ Zdeněk Hubáček nadále nebude v MAS působit jako podnikatelský subjekt s IČ (z důvodu ukončení 

svých ekonomických aktivit), ale jako fyzická osoba. Zájmová skupina ani sektor, se v jeho členství nemění. 
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Valná hromada bere na vědomí změnu v členství Zdeňka Hubáčka, který bude nadále v MAS a jejích orgánech 

působit jako fyzická osoba, přičemž bude i nadále zastupovat zájmy soukromého sektoru (z pohledu sektoru i 

zájmové skupiny). 

K bodu 3 programu: 

Členská základna k dnešnímu dni nově čítá 50 členů. Vývěrové komisi a programovému výboru MAS končí 
v roce 2021 funkční období, do těchto orgánů se tedy budou znovu volit zástupci, v souladu s podmínkami 
standardizace MAS v roce 2021. Předseda shrnul jednotlivé orgány MAS, jejich činnost, funkční období a u 
výběrové komise a programového výboru aktuální složení. 

Žádný z přítomných členů neprojevil zájem angažovat se ve zmíněných orgánech, aktuální členové orgánů 
dle dostupných informací MAS nemají problém se znovuzvolením. Předseda dal tedy hlasovat o 
znovuzvolení členů, a to: 
 

VÝBĚROVÁ KOMISE (9 členů) 

- 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 
(FO), 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: 33 
  proti: 0 

 zdrželo se: 0 
 

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 (FO), 

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). 
 

PROGRAMOVÝ VÝBOR (min. 7 členů) 

- Veřejný sektor: Obec Loučná nad Desnou (Petra Harazímová, MBA), Obec Vikýřovice (Václav 
Mazánek), Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné (Mgr. 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. (Bc. Renata Čechová). 
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Hlasování o znovuzvolení 7členného programového výboru ve stávajícím složení – na 1 rok. 
Výsledek: pro: 33 
  proti: 0 

 zdrželo se: 0 
 
Valná hromada schvaluje 7 členů programového výboru ve složení:  

- Veřejný sektor: Obec Loučná nad Desnou (Petra Harazímová, MBA), Obec Vikýřovice (Václav 
Mazánek), Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné (Mgr. 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. (Bc. Renata Čechová). 
 

Usnášeníschopnost Valné hromady po přistoupení členů:   ANO (dle přílohy – prezenční listina (33/50) – 66 %) 

Zastoupení veřejného sektoru nižší než 49 %:  ANO (dle rozdělení do zájmových skupin (15) – 45,45 %) 

Zastoupení zájmových skupin nižší než 49 %:   ANO (dle rozdělení do zájmových skupin VS=45,45 % (15), SSp=18,18 % 
(6), SSn=36,36 % (12))  

Celkem 50 členů MAS. Přítomných 33 členů MAS. 
Přepočet hlasů: VS=1; SSp=1; SSn=1 

 

K bodu 4 programu: 

Valná hromada projednala výroční zprávu o činnosti a hospodaření MAS v roce 2020. 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 2020. 

Výsledek: pro: 33 

  proti: 0 

                            zdrželo se: 0 

Valná hromada schvaluje Výroční zprávu o činnosti a hospodaření MAS 2020, vč. příloh. 

Auditorská zpráva bude z důvodu přesunutí termínu auditu předmětem příštího jednání. Spolu se Zprávou 

o činnosti dozorčí rady 2020, jejímž předmětem je mj. audit 2020. Předseda dal hlasovat o návrhu, že by 

tyto dva dokumenty valná hromada, po projednání dozorčí radou, schvalovala per rollam, neboť Auditní 

zprávu MAS musí podat elektronicky na ministerstvo do 31. 8. 2021. 

Hlasování o schvalování výstupů auditu 2020 a Zprávy o činnosti dozorčí rady 2020 formou per rollam: 
Výsledek: pro: 33 
  proti: 0 

 zdrželo se: 0 
 

Valná hromada schvaluje, že Auditní zprávu 2020 a Zprávu o činnosti dozorčí rady 2020 schválí per rollam 

v souladu s termíny MMR.  
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K bodu 5 programu: 

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

SCLLD „Z lázní do lesů a hor, to je náš krásný region II“ a přehled čerpání v operačních programech v období 

2018-2021. 

Valná hromada projednala harmonogram výzev v letech 2021 a změny SCLLD, zj. finanční přesuny 

v opatřeních operačních programů směřující k dočerpání alokace MAS 2014-2020 dle absorpční kapacity 

v území. Podklady k těmto změnám měli členové valné hromady k dispozici také předem elektronicky. 

Hlasování o schválení změn SCLLD: 
Výsledek: pro: 33 
  proti: 0 

 zdrželo se: 0 
 
Valná hromada schvaluje harmonogram výzev a změny SCLLD spočívající zj. ve finančních přesunech 
v opatřeních operačních programů. 
 

Specifickým bodem v případě změn SCLLD 2014-2020 je tzv. přechodné období v PRV (Program rozvoje 

venkova). Zde bylo MAS ministerstvem (MZe) přiděleno pro období do roku 2023 – 6 055 900 Kč. 

Manažerka promítla návrh rozložení alokace do fichí, které odpovídá zhruba poměrům rozložení stávající 

strategie s ohledem na připravenost projektů a zájem žadatelů o opatření. Tato alokace bude promítnuta 

do Žádosti o změnu týkající se narovnání finančního plánu současné alokace PRV (cca podzim 2021). 

Předseda dal hlasovat o rozložení nové alokace v jednotlivých fichích, dle předloženého návrhu. 

Výsledek: pro: 33 

                            proti: 0 

                            zdrželo se: 0 

Valná hromada schvaluje přijetí nové alokace PRV na tzv. přechodné období a její rozložení do Fiche 

1: 800 000 Kč, Fiche 3: 2 305 900 Kč, Fiche 5: 500 000 Kč, Fiche 9: 2 450 000 Kč. 

 

K bodu 6 programu: 

Manažerka valnou hromadu informovala o vývoji příprav nového programového období pro roky 2021-

2027. MAS od posledního jednání úspěšně splnila standardizaci, která potvrzuje, že MAS splňuje všechny 

nezbytné podmínky pro její fungování a může žádat o podporu své strategie pro období 2021+. Příjemnou 

novinkou je, že 7. 7. 2021 byla MAS Šumperský venkov schválena Koncepční část SCLLD 2021-2027 – jako 

první v ČR a zcela bez připomínek. Další částí bude žádost o podporu Akčních plánů v jednotlivých 

operačních programech. To očekáváme nejdříve koncem roku. V akčních plánech bude kladen důraz na 

konkrétní projekty v zásobnících projektů, proto znovu apelovala, aby obce a žadatelé zasílali své záměry 

místní akční skupině, aby o nich věděla a mohla s nimi pracovat. 
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Předseda MAS představil tematické oblasti, které by měly být podpořitelné v období 2021-2027. A nové 

operační programy. 

K bodu 7 programu: 

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

- Projekt Provoz MAS Šumperský venkov (2019-2023) 
- Projekt „MAP vzdělávání ORP Šumperk II“ (MAP II) 
- Projekt „Podpora prostupného zaměstnávání v regionu MAS“ (klíčový projekt MAS v OPZ) 

(Spolupráce s ÚP (VPP) – 03-10/2021 nevyužíváme) 
- Tzv. Šablony pro školy a Šablony pro NNO  
- Projekt „Prevence vzniku odpadů v Šumperském venkově“ 
- Erasmus+ 
- Mezinárodní konference LINC 2020 -> přesunuta na 2022 

 
Bližší informace v kanceláři MAS nebo na webu MAS – www.sumperskyvenkov.cz 
 
Předala slovo manažerce Zdeňce Mihulkové, která se blíže zaměřila na dění kolem Místních akčních plánů. 
Shrnula aktuální informace o projektu MAP II, včetně uzavřených monitorovacích období a navýšení 
indikátorů jednorázových aktivit. 
 
Členové Valné hromady byli obeznámeni, že nositelem projektu MAP III za celý správní obvod obce 
s rozšířenou působností ("ORP") Šumperk je opět MAS Šumperský venkov, z.s. (IČ 270 25 675) v rámci výzvy 
č. 02_20_082 Akční plánování v území. V průběhu prezentace zazněly informace o obsahové části projektu, 
celkových plánovaných způsobilých výdajích projektu, době realizace aj. 
 

K bodu 8 programu: 

Mezinárodní konference místních akčních skupin LINC 2020 byla kvůli COVID-19 znovu přesunuta na rok 
2022, na termín: 21. -24. červen 2022. Spolupráce s partnery a dodavateli byla znovupotvrzena a situaci 
chápou. Finanční podpora akce byla přesunuta na další rok, stejně jako bude od roku 2022 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. 2023). Manažerka shrnula účel prozatímního čerpání této bezúročné půjčky. 

Hlasování o schválení Dodatku č. 2 ke Smlouvě o bezúročné půjčce ze dne 20. 2. 2020. 
Výsledek: pro: 33 
  proti: 0 
  zdrželo se: 0 
 

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

K bodu 9 programu: 

Předseda MAS pozval nově složené orgány na jejich nejbližší jednání a shrnul akce, které MAS čekají:  
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• Hudba bez hranic – 10. – 12. 9. 2021 
• Mezinárodní setkání v rámci Erasmus+ - 6. – 10. 9. 2021 
• Konference LINC 2020 (přesun)  LINC 2022: 21. – 24. 6. 2022 

 

Poslední plánovaný bod k diskusi bylo členství v  Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu. MAS sama svými 
aktivitami zasahuje do oblasti cestovního ruchu a turismus ve svém regionu aktivně podporuje. Možnosti 
spolupráce se nabízí v souvislosti s připravovanou mezinárodní konferencí LINC. Příležitosti pro spolupráci 
vidí i v tzv. projektech spolupráce, které se problematikou turismu na venkově zabývají, MAS má pro tato 
témata připravené projektové záměry i mezinárodní kontakty.   

Předseda dal hlasovat o vstupu do členství v organizaci v  Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu: 

Výsledek: pro: 33 
  proti: 0 
  zdrželo se: 0 
 

Valná hromada schvaluje členství MAS v Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu. 

K bodu 10 a 11 programu: 

Předseda MAS všem poděkoval za účast a projevený zájem a aktivitu. Zájemce pozval na komentovanou 
prohlídku prostor nově otevřeného zámku Třemešek. 

V Novém Malíně, 3. 8. 2021 

 

 

Zapsala:  

Ing. Petra Kucinová                 
 
 
 
 
 
Schválil:   

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

http://www.sumperskyvenkov.cz/

