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Zápis z valné hromady  

MAS Šumperský venkov, z. s. 
konané dne 4. 8. 2022 na zámku Bludov 

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 2021 a hospodaření spolku, Auditní zprávy 2021, 

Zprávy o činnosti dozorčí rady v roce 2021, interní dokumenty, Místní akční plán vzdělávání 

ORP Šumperk II 

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 8 subjektů.  

Předseda předal slovo hostitelce – paní hraběnce Mornstein – Zierotinové, která přivítala členy na 

svém zámku. Následně měl úvodní slovo i starosta obce Bludov Ing. Pavel Ston. 

Poté dal předseda hlasovat o schválení programu. 

Hlasování o programu jednání valné hromady: 
Výsledek: pro: 38 
 proti: 0 

 zdrželo se: 0 

Valná hromada schvaluje program zasedání MAS Šumperský venkov, z.s. 
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Usnášeníschopnost Valné hromady: ANO (dle přílohy – prezenční listina (38/50) – 76 %) 

Zastoupení veřejného sektoru nižší než 49 %: ANO (dle rozdělení do zájmových skupin (15/38) – 39,47 %) 

Zastoupení zájmových skupin nižší než 49 %:  ANO (dle rozdělení do zájmových skupin VS=39,47 % (15), SSp=26,32 % 
(10), SSn=34,21 % (13))  

Celkem 50 členů MAS. Přítomných 38 členů MAS. 
Přepočet hlasů: VS=1; SSp=1; SSn=1 

 
K bodu 2 programu: 

Členská základna čítala do dnešního dne 50 členů. Zájem o členství projevil 1 subjekt: 

• Kauerův mlýn z. s. (Kateřina Průchová), zařazení: soukromý sektor, zájmová skupina 
soukromý sektor – nezisková organizace 

Zájemce o členství se nemohl dostavit na jednání valné hromady. Přestavení organizace Kauerův 

mlýn, z.s. členům valné hromady se proto ujal Ing. Stanislav Hýbner, starosta obce Oskava, na 

jejímž území spolek působí. 

Poté dal předseda hlasovat o jeho přijetí mezi členy MAS.  

Hlasování o přijetí spolku Kauerův mlýn, z.s. mezi členy MAS: 
Výsledek: pro: 38 
  proti: 0 

 zdrželo se:0 

Valná hromada schvaluje přijetí spolku Kauerův mlýn z.s. do MAS Šumperský venkov, z. s. 

Usnášeníschopnost Valné hromady: ANO (dle přílohy – prezenční listina (38/50) – 74,5 %) 

Zastoupení veřejného sektoru nižší než 49 %: ANO (dle rozdělení do zájmových skupin (15/38) – 39,47 %) 

Zastoupení zájmových skupin nižší než 49 %:  ANO (dle rozdělení do zájmových skupin VS=39,47 % (15), SSp=26,32 % 
(10), SSn=34,21 % (13))  

Celkem 51 členů MAS. Přítomných 38 členů MAS. 
Přepočet hlasů: VS=1; SSp=1; SSn=1 

 
K bodu 3 programu: 

Členská základna k dnešnímu dni nově čítá 51 členů. Předsedovi, místopředsedovi, výběrové 
komisi a programovému výboru MAS končí v roce 2022 funkční období, do těchto orgánů se tedy 
budou znovu volit zástupci, v souladu s podmínkami standardizace MAS v roce 2022. Předseda 
shrnul jednotlivé orgány MAS, jejich činnost, funkční období a aktuální složení. 

STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCI 

Stávající zástupci souhlasili s nominací pro další období. 
Předseda:   Obec Dolní Studénky (Ing. Radim Sršeň) 

http://www.sumperskyvenkov.cz/
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Místopředseda:  Josef Mrnka, OSVČ Velké Losiny 
  

Hlasování o znovuzvolení předsedy MAS: Obec Dolní Studénky (Ing. Radim Sršeň): 
Výsledek: pro: 37 
  proti: 0 

 zdrželo se: 1 
 
Usnesení: Valná hromada schvaluje Obec Dolní Studénky (zastoupenou Ing. Radimem Sršněm, 
Ph.D.) jako předsedu MAS Šumperský venkov, z. s. 
 
Hlasování o zvolení místopředsedy MAS: Josef Mrnka (OSVČ, Velké Losiny) 
Výsledek: pro: 37 
  proti:  0 

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

VÝBĚROVÁ KOMISE (9 členů) 

Jeden stávající člen výběrové komise – OSVČ Zdeněk Hubáček ze zdravotních důvodů již nechce 
být členem výběrové komise, ostatní členové orgánů dle dostupných informací MAS nemají 
problém se znovuzvolením. Namísto uvolněné místo ve výběrové komisi byla navržena společnost 
AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby s.r.o. (zastoupená Ing. Prokopem Šmirousem), jež nominaci 
přijal. Návrh nového složení výběrové komise: 

- 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. (Jan Krňávek), AGRITEC, 
výzkum, šlechtění a služby s.r.o. (Ing. Prokop Šmirous), 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  složení výběrové komise – na funkční období 1 rok: 
Výsledek: pro: 38 
  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. (Jan Krňávek), AGRITEC, 

výzkum, šlechtění a služby s.r.o. (Ing. Prokop Šmirous), Mespol Medlov, a. s. (Ing. Josef 
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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) 

Aktuální 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), 

Jana Kozlovská (Český svaz žen, Dolní Studénky), vÚžasu z. ú. (Bc. Renata Čechová). 
 
Hlasování o znovuzvolení 7členného programového výboru ve stávajícím složení – na 1 rok. 
Výsledek: pro: 38 
  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). 

 

K bodu 4 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 2018-2022. 

Valná hromada projednala harmonogram výzev v letech 2022/2023  

Hlasování o harmonogramu výzev: 
Výsledek: pro: 38 
  proti: 0 

 zdrželo se: 0 

Valná hromada schvaluje harmonogram výzev. 
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K bodu 5 programu: 

Manažerka, společně s předsedou, valnou hromadu informovala o vývoji příprav nového 

programového období pro roky 2021-2027. MAS má úspěšně schválenou strategii „Z lázní do lesů 

a hor, to je náš krásný region III“ a splňuje všechny nezbytné podmínky pro její fungování. 

V následujícím období bude MAS připravovat Akční plány pro jednotlivé operační programy.  

Předseda MAS představil tematické oblasti, které by měly být podpořitelné v období 2021-2027. A 

nové operační programy. 

Manažerka MAS informovala valnou hromadu, že byl podán Akční plán pro OPZ+ - MAS Šumperský 

venkov pro období 2021-2027 a 1. projekt MAS v OPZ+ s názvem Lepší život na šumperském 

venkovu, které byly schváleny programovým výborem. 

 

K bodu 6 programu: 

Valná hromada projednala výroční zprávu o činnosti a hospodaření MAS v roce 2021. 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 2021. 

Výsledek: pro: 38 

 proti: 0 

 zdrželo se: 0 

Valná hromada schvaluje Výroční zprávu o činnosti a hospodaření MAS 2021, vč. příloh. 

Valná hromada projednala Zprávu auditora za rok 2021. Všechny podklady měla valná hromada 

před jednáním k dispozici v elektronické podobě. 

Hlasování o schválení Zprávy auditora za rok 2021. 

Výsledek: pro: 38 

 proti: 0 

 zdrželo se: 0 

Valná hromada schvaluje Zprávu auditora 2021, vč. příloh. 

Dále byla valná hromada seznámena s finálním dokumentem MAP II a předseda dal hlasovat o 

jeho schválení. 

Hlasování o schválení finálního dokumentu MAP II. 

Výsledek: pro: 38 

 proti: 0 

 zdrželo se: 0 

Valná hromada finální dokument MAP II. 

http://www.sumperskyvenkov.cz/
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K bodu 7 programu: 

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

• PROVOZ MAS Šumperský venkov, z.s. 
• Místní akční plán vzdělávání ORP Šumperk II a III 
• Podpora prostupného zaměstnávání v regionu MAS (klíčový projekt MAS v OPZ 2014-2020 

– ukončen, proplacen) 
• Tzv. Šablony pro školy a Šablony pro NNO  
• Projekt spolupráce MAS – Budování odpočinkových míst 
• Erasmus+ 
• Od vidlí po vidličku 

 
Bližší informace v kanceláři MAS nebo na webu MAS – www.sumperskyvenkov.cz 
 

K bodu 8 programu: 

Předseda shrnul Mezinárodní konferenci LINC 2022, která úspěšně proběhla v termínu 21.-24. 6. 
2022. Hlavní organizátor akce byl Rozvíjíme šumperský venkov, z.ú., který pro tento účel založila 
MAS Šumperský venkov. Na hladkém chodu konference se spolupodílely i další MAS Olomouckého 
kraje, kde probíhaly jednotlivé exkurze po úspěšných projektech. 

Akce se zúčastnilo přes 300 lidí z 19 zemí Evropy. 

Předseda informoval členy valné hromady, že bezúročná půjčka 50 000 Kč bude ústavem vrácena 

MAS v nejbližších týdnech – po konečném vyúčtování akce. 

K bodu 9 programu: 

Viz předchozí body. 

K bodu 10 a 11 programu: 

Předseda dal prostor pro volnou diskusi, v níž starostka Velkých Losin poděkovala kanceláři MAS za 
její činnost směrem k šumperskému venkovu. Následně předseda MAS všem poděkoval za účast a 
projevený zájem a aktivitu a ukončil jednání v 17:00. 

V Novém Malíně, 8. 8. 2022 

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