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ZÁPIS A USNESENÍ  
 

 

Z 15. ČLENSKÉ SCHŮZE (VALNÉ HROMADY) 

  „MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY BOHUMÍNSKO, z.s.“ 

 

 

konané dne 16. 6. 2022 od 15.00 hod. 

Kulturní dům v Rychvaldu,  

nám. Míru 1609, 735 32 Rychvald 

 

 

 
 

 

Program: 

1. Zahájení zasedání, schválení programu VH, volba ověřovatelů zápisu a ověření 

usnášeníschopnosti 

2. Přijetí nových členů 

3. Výroční zpráva o činnosti MAS Bohumínsko za rok 2021 

4. Zpráva Kontrolní komise MAS a informace k auditu účetní závěrky a auditu ověření dotace 

z projektu IROP za rok 2021 

5. Účetní závěrka, rozpočty MAS, členské příspěvky 

6. Výběrová komise - volba členů 

7. Kontrolní komise - volba členů 

8. Informace o Strategii MAS Bohumínsko - aktuální stav a realizace a činnosti MAS  

9. Informace o projektu Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Bohumínsko 

II 

10. Informace o projektu Lepší KLIMA pro Bohumínsko II a III 

11. Různé, připomínky členů, diskuze 

12. Závěr  
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1) Zahájení zasedání, schválení programu VH, volba ověřovatelů zápisu a 

ověření usnášeníschopnosti 

Po úvodu a přivítání členů MAS Bohumínsko Ing. Lumírem Macurou, předsedou Programového 

výboru, se slova ujal Milan Starostka, starosta města Rychvald, který přítomným představil město 

Rychvald a aktivity, které obec realizuje. 

Následně Ing. Macura informoval přítomné, že v letošním roce slaví MAS Bohumínsko 10. výročí 

od svého založení, MAS byla založena 10. 7. 2012 na ustavující schůzi v Petrovicích u Karviné. 

Připomněl, co vše za toto období již zrealizovala a její přínos do území sedmi členských obcí. Poté 

společně s přítomnými zástupci obcí, popřál MAS do budoucích let mnoho dalších úspěšných 

projektů. 

Poté byli z pléna navrženi 2 ověřovatelé zápisu: 

1. ověřovatel: Ing. Věra Wastlová 

2. ověřovatel: Dagmar Knýblová 

Zapisovatelem byl ustanoven předseda Programového výboru. 

K datu konání VH má MAS Bohumínsko 34 partnerů, nadpoloviční většina činí 18 a více 

přítomných členů.  

Poté byla dle prezenční listiny provedena kontrola přítomnosti členů (partnerů) MAS a jejich 

oprávnění k hlasování. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina 

členů MAS Bohumínsko. Pro přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných členů. 

Zastupuje-li člena MAS nestatutární zástupce, musí být vybaven plnou mocí k zastupování člena 

na VH. 

Počet přítomných členů s hlasovacím právem: 27. 

Veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepřesahovaly hranici 49% hlasovacích práv. 

Bylo konstatováno, že Valná hromada je usnášeníschopná. 

Předseda PV vyzval přítomné, aby se vyjádřili k navrženému programu VH.  

Předseda PV vyzval přítomné členy VH k diskuzi a případným dotazům a nechal o navrženém 

usnesení hlasovat. 

Přítomní zástupci neměli k navrženému programu připomínky, program  a ověřovatelé zápisu byli 

schváleni. 

Usnesení: 

15.1 Valná hromada schvaluje 

program výroční členské schůze dle předloženého návrhu a ověřovatele zápisu. 

 

Hlasování: PRO: 27 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

 

 

2) Přijetí nových členů 

Přítomní partneři byli informováni, že o partnerství v MAS Bohumínsko, z.s. na základě podané 

přihlášky požádali:  

 Alice Mazurková (HelisPro), IČ 72981229, sídlo Hraniční 663, 735 32 Rychvald, zájmová 

skupina ostatní podnikání (přihláška ze dne 18. 8. 2021) 

 Pavel Kondziolka, IČ 61933406, sídlo Závada 6, 735 72 Petrovice u Karviné, zájmová skupina 

zemědělství a lesy (přihláška ze dne 31. 5. 2022) 
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Ing. Macura předal slovo paní Mazurkové a panu Kondziolkovi, kteří svou činnost stručně 

představili.  

Předseda PV vyzval přítomné členy VH k diskuzi a případným dotazům a nechal o navrženém 

usnesení hlasovat. 

 

Usnesení: 

15.2 Valná hromada schvaluje 

přijetí nových partnerů dle předloženého návrhu (Alice Mazurková, Pavel Kondziolka). 

 

Hlasování: PRO: 27 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

 

Po přijetí nových členů má MAS Bohumínsko 36 partnerů. Byl proveden přepočet členů 

s hlasovacím právem (nadpoloviční většina nově činí 19 a více přítomných). Bylo konstatováno, 

že je přítomna nadpoloviční většina partnerů a že veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin 

nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv. Valná hromada je usnášeníschopná. 

 

3) Výroční zpráva o činnosti MAS Bohumínsko za rok 2021 

Ing. Lumír Macura představil Výroční zprávu o činnosti MAS za rok 2021 a zároveň informoval, 

že výroční zprávu projednala Kontrolní komise MAS na svém zasedání dne 18. 5. 2022, neshledala 

žádné nesrovnalosti v jejím obsahu a doporučila ji Valné hromadě ke schválení (usnesením 

KK č. 13.4).   

Předseda PV vyzval přítomné členy VH k diskuzi a případným dotazům a nechal o navrženém 

usnesení hlasovat. 

Usnesení: 

15.3 Valná hromada schvaluje  

výroční zprávu Místní akční skupiny Bohumínsko, z.s. za rok 2021. 

 

Hlasování: PRO: 29 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

 

4) Zpráva Kontrolní komise MAS a informace k auditu účetní závěrky a 

auditu ověření dotace z projektu IROP za rok 2021 

Předseda Kontrolní komise MAS, Mgr. Libor Stáňa, seznámil členy MAS s činností komise a se 

zápisem z jednání Kontrolní komise ze dne 18. 5. 2022, který zároveň slouží jako zpráva kontrolní 

komise pro  výroční VH. 

Kontrolní komise na svém jednání konstatovala, že považuje hospodaření MAS za účelné. Komise 

neshledala žádné nesrovnalosti v předložených a kontrolovaných účetních dokladech. Kontrolní 

komise prohlásila, že MAS realizuje svou činnost v souladu se zákony, platnými pravidly, 

stanovami, vnitřními směrnicemi a standardy MAS a SCLLD. Kontrolní komise dále kontrolovala 

metodiku způsobu výběru projektů MAS a její dodržování a neshledala žádné nesrovnalosti.  

Ing. Lumír Macura dále seznámil přítomné s výsledky auditu účetní závěrky a auditu ověření 

dotace z projektu IROP za rok 2021. MAS měla povinnost za rok 2021 zajistit provedení externího 

auditu – auditu účetní závěrky a auditu ověření dotace z projektu IROP. Cílem auditu bylo vydání 

výroku o ověření účetní závěrky, která je součástí písemné auditorské zprávy. V rámci 

prováděného auditu bylo rovněž ověřeno splnění podmínek stanovených v Rozhodnutí                        



 

4 

 

o poskytnutí dotace (projekt Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS        

Bohumínsko II).  

Oba audity proběhly bez zjištění a je v nich uvedeno, že účetní závěrka podává věrný a poctivý 

obraz aktiv a pasiv spolku MAS Bohumínsko, z.s. k 31. 12. 2021 a nákladů a výnosů a výsledku 

jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31. 12. 2021 v souladu s českými účetními 

předpisy. Dále je zde konstatováno, že Místní akční skupina Bohumínsko, z.s. ve všech významných 

ohledech dodržela v období 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021 podmínky uvedené v rozhodnutí týkající se 

čerpání dotace. 

Předseda PV vyzval přítomné členy VH k diskuzi.  

Přítomní členové VH byli s daným bodem seznámeni, jako kolektivní orgán informace vzali na 

vědomí a nebylo o tomto bodu hlasováno. 

Usnesení: 

15.4 Valná hromada bere na vědomí 

zprávu Kontrolní komise pro výroční VH dle zápisu Kontrolní komise ze dne 18. 5. 2022. 

 

Usnesení: 

15.5 Valná hromada bere na vědomí 

výsledek auditu účetní závěrky a auditu ověření dotace z projektu IROP za období 1. 1. 2021 – 

31. 12. 2021. 

 

 

5) Účetní závěrka, rozpočty MAS, členské příspěvky 

Členové MAS byli seznámeni s účetní závěrkou za rok 2021 dle účetních výkazů: rozvaha 

k 31. 12. 2021, výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2021, přiznání k dani z příjmu PO za rok 2021, 

příloha k účetní závěrce. 

Dále byli členové MAS detailně seznámeni s rozpočtem za rok 2021, kdy hospodaření skončilo 

hospodářským výsledkem 10.234,26 Kč, s návrhem rozpočtu na rok 2022 a s výhledem do roku 

2023. Rozpočet počítá s náklady a výnosy daného roku a je rozdělen na střediska dle účetnictví 

MAS, náklady jsou vždy rozepsány dle jednotlivých účtů vedených v účetnictví. 

Členům byla předána informace o výši členských příspěvků za rok 2021. Příspěvky byly uhrazeny 

všemi partnery.  

Členské příspěvky na rok 2022 – byly projednány na jednání Programového výboru dne                  

31. 5. 2022, který doporučil VH ke schválení (usnesením PV č. 56.5) členské příspěvky na rok 

2022 pro obce ve výši 2 Kč na 1 obyvatele a ve výši 1000,- Kč pro neziskové organizace, 

podnikatele a fyzické osoby nepodnikající. Bylo tedy navrženo ponechat příspěvky ve stejné výši 

jako v předchozím roce. 

Předseda PV vyzval přítomné členy VH k diskuzi a případným dotazům a nechal o navrženém 

usnesení hlasovat. K návrhu usnesení na výzvu předsedy PV nebyly připomínky. Informaci 

o plnění rozpočtu za rok 2021 přítomní vzali pouze na vědomí a nebylo o tomto bodu hlasováno. 

Usnesení: 

15.6 Valná hromada schvaluje 
účetní závěrku MAS za rok 2021 a převedení hospodářského výsledku ve schvalovacím řízení 

za rok 2021 ve výši 10.234,26 Kč do nerozděleného zisku. 

 

Hlasování: PRO: 29 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 
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Usnesení: 

15.7 Valná hromada bere na vědomí 
informaci o plnění rozpočtu za rok 2021. 

 

Usnesení: 

15.8 Valná hromada schvaluje 
rozpočet MAS na rok 2022 včetně výhledu na rok 2023 dle předloženého návrhu. 

 

Hlasování: PRO: 29 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

Usnesení: 

15.9 Valná hromada schvaluje 
členské příspěvky na rok 2022 ve výši 2,- Kč na 1 občana pro obce a ve výši 1.000,- Kč 

pro ostatní partnery. 

 

Hlasování: PRO: 29 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

 

6) Výběrová komise – volba členů 

Předseda PV, Ing. Lumír Macura, informoval spolu s Ing. Růžičkovou přítomné členy 

o povinnostech Výběrové komise a funkčním období. 

Výběrová komise (VK) je povinným výběrovým orgánem MAS. Výběrová komise hodnotí a 

provádí výběr projektů na základě objektivních kritérií nastavených PV. Doporučuje pořadí 

projektů k realizaci dle jejich přínosu k realizaci záměru a cílů SCLLD. A předkládá tento návrh 

ke schválení PV.  

Složení výběrové komise musí být stanoveno tak, že veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin 

nesmí představovat více než 49% členů. VK musí mít min. 7 členů, v současnosti má VK 9 členů.  

Výběrová komise - jednoleté funkční období, členové byli zvoleni na 14. jednání VH dne 

22.  6. 2021 (dle usnesení VH č. 14.11) s platností od 29. 6. 2021, funkční období končí dne 

28.  6. 2022.  

Bylo navrženo, aby výběrové komisi doběhl stávající mandát a noví členové začali své funkční 

období s účinností od 29. 6. 2022. Členům MAS byla nabídnuta možnost nominovat svého 

kandidáta do Výběrové komise (informace zaslána spolu s pozvánkou na VH), stejně jako 

stávajícím členům VK.  

Do Výběrové komise bylo navrženo 8 členů, které představil předseda PV. Přítomní partneři byli 

znovu osloveni, zda mají zájem stát se členy Výběrové komise. 

Předseda PV vyzval přítomné členy VH k diskuzi a případným dotazům a nechal o navržených 

usneseních hlasovat. Přítomní souhlasili, aby o všech navržených kandidátech bylo hlasováno 

najednou. Informaci o konci funkčního období VK přítomní vzali pouze na vědomí a nebylo 

o tomto bodu hlasováno.  

Ing. Macura poděkoval stávajícím členům VK za jejich činnost. 

Usnesení: 

15.10   Valná hromada bere na vědomí 

informaci o konci funkčního období Výběrové komise ke dni 28. 6. 2022. 
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Usnesení: 

15.11   Valná hromada volí 

členy Výběrové komise s platností od 29. 6. 2022 dle předloženého návrhu. 

 

Hlasování: PRO: 29 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

Usnesení: 

15.12   Valná hromada rozhodla, 

že v případě změny osoby statutárního zástupce partnera nebo zplnomocněné osoby zástupce 

partnera nebude docházet k volbě nové Výběrové komise. 

Hlasování: PRO: 29 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

Výběrová komise platná pro období 29. 6. 2022 – 28. 6. 2023: 

Název partnera 
Adresa 

sídla/provozovny* 
Zástupce partnera 

Zájmová 

skupina 

VEŘEJNÝ SEKTOR 

Obec Doubrava Doubrava 599 
Mgr. Dáša Murycová/PM Ing. Marek 

Hanzel, MBA 
města a obce 

Obec Petrovice u 

Karviné 
Petrovice u Karviné 251 doc.Ing.Marian Lebiedzik, Ph.D města a obce 

Město Petřvald 
nám.Gen.Vicherka 2511, 

Petřvald 
Ing. Jiří Lukša/ PM Ing. Petr Dvořáček města a obce 

SOUKROMÝ SEKTOR 

Sportovní klub 

Dětmarovice 
Dětmarovice 1120 Ing. Martin Pasz 

ostatní 

sdružení 

Spolek POSEJDON 
Hlavní 33, Věřňovice, 

Dolní Lutyně 
Ing. Josef Tobola 

ostatní 

sdružení 

GESOMONT s.r.o. 
Rychvald, Bohumínská 

1875 
Rudolf Benda 

ostatní 

podnikání 

FinCall, s.r.o. 
Bezručova 59, Bohumín -  

Nový Bohumín * 
Ing. Angel Bratovanov, MBA 

ostatní 

podnikání 

Vodáci Odry a Olše, z.s. 
Sadová 699, 735 81 

Bohumín 
Bc. Roman Štolfa 

ostatní 

sdružení 

 

7) Kontrolní komise – volba členů 

Předseda PV informoval přítomné členy o povinnostech Kontrolní komise a funkčním období. 

Kontrolní komise (KK) MAS Bohumínsko, z.s. je povinným kontrolním orgánem spolku, jeho 

členové jsou voleni z řad členů MAS Bohumínsko. Kontrolní komise je tříčlenná a tvoří ji předseda 

a 2 členové.  

Kontrolní komise MAS Bohumínsko plní funkci kontrolního orgánu (účelné hospodaření MAS, 

projednání výroční zprávy), kontroluje metodiku způsobu výběru projektů MAS a její dodržování, 

včetně vyřizování odvolání žadatelů proti výběru MAS, zodpovídá za monitoring a hodnocení 

SCLLD. 

Kontrolní komise má maximálně čtyřleté funkční období, její členové byli zvoleni na 11. jednání 

VH dne 9. 5. 2018 (dle usnesení č. 11.1), funkční období jim skončí dne 28. 6. 2022. 
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Bylo navrženo, aby Kontrolní komisi doběhl stávající mandát a noví členové začali své funkční 

období s účinností od 29. 6. 2022. Členům MAS byla nabídnuta možnost nominovat svého 

kandidáta do Kontrolní komise (informace zaslána spolu s pozvánkou na VH), stejně jako 

stávajícím členům KK.  

Do Kontrolní komise byli navrženi 3 členové, které představil předseda PV. Přítomní partneři byli 

znovu osloveni, zda mají zájem stát se členy Kontrolní komise. 

Předseda PV vyzval přítomné členy VH k diskuzi a případným dotazům a nechal o navržených 

usneseních hlasovat. Přítomní souhlasili, aby o všech navržených kandidátech bylo hlasováno 

najednou. Informaci o konci funkčního období KK přítomní vzali pouze na vědomí a nebylo 

o tomto bodu hlasováno.  

Ing. Macura poděkoval stávajícím členům KK za jejich činnost. 

Usnesení: 

15.13   Valná hromada bere na vědomí 

informace o konci funkčního období Kontrolní komise ke dni 28. 6. 2022. 

 

Usnesení: 

15.14   Valná hromada volí 

členy Kontrolní komise s platností od 29. 6. 2022 dle předloženého návrhu. 

 

Hlasování: PRO: 29 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

Usnesení: 

15.15   Valná hromada rozhodla, 

že v případě změny osoby statutárního zástupce partnera nebo zplnomocněné osoby zástupce 

partnera nebude docházet k volbě nové Kontrolní komise. 

Hlasování: PRO: 29 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

Kontrolní komise platná pro období 29. 6. 2022 - 28. 6. 2026 

Název partnera Adresa sídla/provozovny* Zástupce partnera 
Zájmová 

skupina 

VEŘEJNÝ SEKTOR 

Obec Dětmarovice Dětmarovice 27 
Ing. Ladislav Rosman/  

PM Mgr. Libor Stáňa 

města a 

obce 

SOUKROMÝ SEKTOR 

ZE – FA, s.r.o. č.p. 604, Petrovice u Karviné Ing. Kazimír Faja 
zemědělství 

a lesy 

ALMA MATER, zapsaný spolek Štefánikova 361, Nový Bohumín Dagmar Knýblová 
ostatní 

sdružení 

 

 

8) Informace o Strategii MAS Bohumínsko - aktuální stav a realizace 

a činnosti MAS 

Ing. Eva Růžičková, vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD, seznámila členy s realizací 

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Bohumínsko (SCLLD).  

MAS měla alokovány prostředky ve třech operačních programech - Integrovaný regionální 

operační program, Operační program Zaměstnanost, Program rozvoje venkova. Bylo shrnuto 

celkové čerpání podpory v rámci realizovaných projektů. 
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Členové MAS byli také informováni o aktivitách realizovaných kanceláří MAS. 

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 

V rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) nebyla v roce 2021 vyhlášena 

žádná výzva. U výzvy č. 5 IROP z roku 2020 dobíhalo hodnocení v roce 2021. 

Do konce roku 2021 bylo z IROP podpořeno celkem 13 projektů (z výzev zaměřených 

na udržitelnou dopravu, infrastrukturu vzdělávání a rozvoj sociálních služeb). V rámci žádostí 

o platbu bylo k 31. 12. 2021 proplaceno 64.234.598,83 Kč.  

Bylo představeno grafické znázornění stavu čerpání programového rámce IROP. V současnosti je 

alokace pro IROP vyčerpána. 

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 

V rámci Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) nebyly v roce 2021 vyhlášeny žádné výzvy. 

Do konce roku 2021 bylo z OPZ celkem podpořeno 12 projektů (z výzev zaměřených na rozvoj 

a modernizaci sociálních služeb, prorodinná opatření nebo podporu zaměstnanosti). V rámci 

žádostí o platbu bylo k 31. 12. 2021 proplaceno 20.806.220 Kč. V současnosti je alokace pro OPZ 

víceméně vyčerpána a v tomto programovacím období MAS již nebude vyhlašovat další výzvy 

OPZ. 

Bylo představeno grafické znázornění stavu čerpání programového rámce OPZ. 

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA 

V roce 2021 MAS Bohumínsko vyhlásilo níže uvedenou výzvu z Programu rozvoje venkova 

(PRV). Výzva č. 5 PRV byla zaměřena na Fichi 7 - Základní služby a obnova vesnic ve 

venkovských oblastech. 

 Výzva MAS č. 5 k předkládání žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1 PRV 2014-2020 

(15/000/00000/780/000150/V005), příjem žádostí: 22. 3. 2021 - 23. 4. 2021, alokace výzvy 

1.090.000 Kč, předloženy 2 projekty, k realizaci vybrány 2 projekty, u jednoho ukončena 

po podpisu Dohody administrace na žádost žadatele. 

Do konce roku 2021 bylo z PRV celkem žadateli předloženo 44 projektů a k podpoře vybráno 36 

projektů (z výzev zaměřených na podporu investic do zemědělských podniků, nezemědělských 

činností, zemědělské infrastruktury, neproduktivních investic v lesích a základních služeb 

a obnovy vesnic ve venkovských oblastech). K 31. 12. 2021 bylo 31 projektů fyzicky 

zrealizováno. V rámci žádostí o platbu bylo k 31. 12. 2021 proplaceno 18.056.213 Kč. 

Partnerům byla předána informace o detailním rozdělení jednotlivých výzev PRV na Fiche, počtu 

realizovaných projektů a příkladů podpořených projektů, bylo představeno grafické znázornění 

stavu čerpání programového rámce PRV.  

Přítomní byli rovněž informováni o Strategii komunitně vedeného místního rozvoje MAS 

Bohumínsko na období 2021 – 2027. Jedním ze základních znaků přípravy Strategie byl 

partnerský přístup, tzn., že do přípravy byli zapojeni relevantní partneři na území MAS, jednalo 

se tedy o spolupráci představitelů jednotlivých měst a obcí, podnikatelského a neziskového 

sektoru, spolupráci aktérů v území z různých oblastí. Také veřejnost měla možnost definovat své 

potřeby, priority. Zaměstnanci MAS připravili v roce 2021 návrh Koncepční části Strategie 

na období 2021-2027. Strategie byla 22. 6. 2021 schválena Valnou hromadou MAS  a následně 

schválena Řídím orgánem Ministerstva pro místní rozvoj ČR (30. 7. 2021). Navazujícím krokem 

je příprava tzv. Akčních plánů jednotlivých operačních programů, tato etapa probíhá postupně 

na základě informací řídících orgánů. 
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Předseda PV vyzval přítomné členy VH k diskuzi a případným dotazům.  

Přítomní členové VH byli s daným bodem seznámeni, jako kolektivní orgán informace vzali 

na vědomí a nebylo o tomto bodu hlasováno.  

Usnesení: 

15.16  Valná hromada bere na vědomí 
informace o aktuálním stavu a realizaci SCLLD MAS Bohumínsko. 

 

 

9) Informace o projektu Zlepšení řídících a administrativních schopností 

MAS Bohumínsko II 

Ing. Eva Růžičková, vedoucí zaměstnanec pro realizaci CLLD, informovala přítomné o projektu 

„Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Bohumínsko II“, který je financován 

z Integrovaného regionálního operačního programu. 

Projekt je realizován od 01/2019, jeho cílem je realizace SCLLD MAS Bohumínsko se záměrem 

zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu. Díky projektu 

je financován kompletní provoz kanceláře MAS (vč. mzdových výdajů jednotlivých 

zaměstnanců). Dotace u IROP pokrývá 95% celkových způsobilých výdajů, zbývající část je 

hrazena z členských příspěvků.  Výše nákladů činí 9,5 mil. Kč.  

V rámci projektu jsou realizovány tzv. přípravné podpůrné činnosti MAS, provozní činnosti MAS, 

probíhá animace SCLLD a animace škol a školských zařízení.  

Předseda PV vyzval přítomné členy VH k diskuzi a případným dotazům. Přítomní členové VH 

byli s daným bodem seznámeni, jako kolektivní orgán informace vzali na vědomí a nebylo o tomto 

bodu hlasováno.  

Usnesení: 

15.17   Valná hromada bere na vědomí 

informace o projektu Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Bohumínsko II.  

 

 

10) Informace o projektu Lepší KLIMA pro Bohumínsko II a Lepší KLIMA 

pro Bohumínsko III 

Přítomní partneři byli seznámeni s projektem Lepší KLIMA pro Bohumínsko II, který je 

realizován od 1. 7. 2019 a navazuje na vytvořený Místní akční plán vzdělávání v ORP Bohumín 

zaměřený na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let (na projekt Lepší 

KLIMA pro Bohumínsko). Projekt zahrnuje implementaci aktivit z akčního plánu a aktualizaci 

dokumentace MAP. Dále prohlubuje již fungující partnerství formou společného plánování, 

sdílení aktivit, plánování partnerských aktivit a vyhodnocování přínosů spolupráce. Realizace 

projektu v území ORP Bohumín (Bohumín, Dolní Lutyně, Rychvald). 

Prostřednictvím projektu a společných setkání docházelo ke zlepšení komunikace, výměně 

zkušeností, přenosu informací, sdílení dobré praxe. Jednotlivé školy měly možnost společně 

plánovat, síťovat se a navzájem se od sebe učit a předávat si své zkušenosti a zejména 

komunikovat, jak mezi sebou, tak s ostatními partnery ve vzdělávání. 

Realizace v období 1. 7. 2019 – 30. 6. 2022, financování z Operačního programu Výzkum, vývoj 

a vzdělávání, celkové náklady projektu max. 4.322 tis. Kč (100% dotace). 

Mezi realizované akce r. 2021 patřily např. semináře pro veřejnost, pro rodiče, kulatý stůl 

pro výchovné a kariérové poradce, kulaté stoly pro ředitele a zřizovatele, webináře, workshopy, 
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exkurze do planetária, parčík Bohumínských škol II etapa - výsadba 9 ks stromů za každou ZŠ 

v ORP Bohumín, beseda pro žáky, literární soutěž pro žáky, výuka šachů v ZŠ v Dolní Lutyni, 

protidrogový vlak v Bohumíně, Dny volnočasových aktivit, knižní veletrh, aj. 

Ing. Růžičková dále prezentovala projekt Lepší KLIMA pro Bohumínsko III. MAS podala 

úspěšně projekt místního akčního plánu ve vzdělávání pod tímto názvem do Operačního programu 

Výzkum, vývoj a vzdělávání. Bude realizován v období 1. 7. 2022 – 30. 9. 2023. Projekt se zabývá 

rozvojem a aktualizací MAP, monitorováním a vyhodnocováním MAP, pokračuje ve vytvořených 

partnerstvích, spolupráci  a společném strategickém plánování k rozvoji kvalitního a inkluzivního 

vzdělávání dětí a žáků do15 let v území ORP Bohumín. Celkové náklady projektu budou činit 

max. 1.427 tis. Kč (100% dotace). 

Předseda PV vyzval přítomné členy VH k diskuzi a případným dotazům. Přítomní členové VH 

byli s daným bodem seznámeni, proto jako kolektivní orgán informace vzali pouze na vědomí a 

nebylo o tomto bodu hlasováno. 

 

Usnesení: 

15.18   Valná hromada bere na vědomí 

informaci o projektu Lepší KLIMA pro Bohumínsko II a Lepší KLIMA pro Bohumínsko III. 

 

 

11) Různé, připomínky členů, diskuse 

Přítomným byly sděleny informace o novém programovém období pro čerpání finančních 

prostředků z EU na roky 2021 – 2027 a představeny možné aktivity, které budou pravděpodobně 

podporovatelné prostřednictvím MAS Bohumínsko. Informace se neustále doplňují a zpřesňují a 

upřesňuje se také role MAS (v jednotlivých operačních programech bude MAS zastávat různé 

role). Přítomní byli rovněž informováni o zvažovaném projektu MAS do Operačního programu 

Zaměstnanost+. 

Následně vyzval předseda PV přítomné členy k diskuzi. 

 

 

12) Závěr 

Předseda PV, Ing. Lumír Macura, poděkoval přítomným za účast a ukončil jednání. 

 

 

 

V Rychvaldu dne 16. 6. 2022 

 

 

 

Zapsal:             Ing. Lumír Macura, v. r. 

 

 

Zápis ověřili:   Ing. Věra Wastlová, v. r. 

                       

                        Dagmar Knýblová, v. r.  


