
 

 

 

ZÁPIS A USNESENÍ   
 

 

56. SCHŮZE PROGRAMOVÉHO VÝBORU  

  MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY BOHUMÍNSKO, z.s. 

 

 

v úterý 31. 05. 2022 od 14:00 hod. 

v kanceláři MAS na ulici Masarykova, č. p. 418, Bohumín 

 
 

 

 

 

Návrh programu: 

1. Schválení programu schůze, ověření usnášeníschopnosti a stanovení ověřovatele 

zápisu  

2. Příprava valné hromady MAS  

3. Monitorovací zpráva za rok 2021 (Indikátorový a evaluační plán) 

4. Různé 
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Ad 1)  Schválení programu schůze ověření usnášeníschopnosti a stanovení ověřovatele 

zápisu 

Po přivítání přítomných členů Programového výboru byl v úvodu schválen navržený program dle 

zaslané pozvánky. 

Zapisovatelem je v souladu se Statutem a jednacím řádem předseda MAS Bohumínsko Ing. Lumír 

Macura. Ověřovatelem zápisu byla určena Věra Wastlová. 

Na jednání bylo přítomno 6  zástupců s právem hlasovat (z celkových 7), je tedy přítomna 

nadpoloviční většina členů. Bylo konstatováno, že Programový výbor je v tomto složení 

usnášeníschopný. 

 

Usnesení: 

56.1 PV schvaluje  

program 56. schůze PV, zapisovatele a ověřovatele zápisu 

Pro: 6   Proti: 0   Zdržel se: 0 

 

 

Ad 2)  Příprava Valné hromady MAS  

Programový výbor projednal termín a podklady konání 15. členské schůze (výroční valné 

hromady), jmenovitě:  

 Návrh termínu – 16. 6. 2022 v 15.00 v kulturním domě v Rychvaldu 

 Návrh programu 15. členské schůze  

 Výroční zprávu o činnosti MAS Bohumínsko za rok 2021  

 Informativně Zápis z jednání Kontrolní komise ze dne 18.5.2022  

 Účetní závěrku za rok 2021 dle účetních výkazů - rozvaha k 31. 12. 2021, výkaz zisků a 

ztráty za rok 2021, přiznání k dani z příjmu PO (příloha č. 4). Hospodaření skončilo 

hospodářským výsledkem 10.234,26 Kč. 

 Audit účetní závěrky a audit ověření dotace z projektu IROP za rok 2021  

 Návrh členských příspěvků na rok 2022 pro obce ve výši 2 Kč na 1 obyvatele a ve výši 

1000,- Kč pro neziskové organizace a podnikatele 

 

Usnesení: 

56.2 PV ukládá 

předsedovi PV svolat valnou hromadu MAS v termínu 16.6.2022 v 15.00 hod. 

Pro: 6   Proti: 0   Zdržel se: 0 

 

56.3 PV bere na vědomí  

zápis z jednání kontrolní komise ze dne 18.5.2022, který slouží jako Zpráva kontrolní komise 

pro valnou hromadu. 

Pro: 6   Proti: 0   Zdržel se: 0 
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56.4 PV bere na vědomí 

výroční zprávu o činnosti MAS Bohumínsko za rok 2021, kterou Kontrolní komise na svém 

jednání dne 18.5.2022 doporučila Valné hromadě ke schválení. 

Pro: 6   Proti: 0   Zdržel se: 0 

 

56.5 PV doporučuje VH ke schválení 

výši členských příspěvků na rok 2022 pro obce ve výši 2 Kč na 1 obyvatele a ve výši 1000,- Kč 

pro neziskové organizace a podnikatele. 

Pro: 6   Proti: 0   Zdržel se: 0 

 

56.6 PV bere na vědomí 

výsledky účetní závěrky za rok 2021 a doporučuje účetní závěrku za rok 2021 Valné hromadě 

ke schválení. 

Pro: 6   Proti: 0   Zdržel se: 0 

 

56.7 PV bere na vědomí 

výsledky auditu účetní závěrky a auditu ověření dotace z projektu IROP za rok 2021. 

Pro: 6   Proti: 0   Zdržel se: 0 

 

 

Ad 3)  Monitorovací zpráva za rok 2021 (Indikátorový a evaluační plán) 

Kontrolní komise zodpovídá za monitoring a hodnocení SCLLD, tedy zpracovává Monitorovací 

zprávu za rok 2021, návrh připravuje kancelář MAS. Monitorovací zpráva je upravena v rámci 

Indikátorového a evaluačního plánu. Monitorovací zpráva obsahuje monitorovací indikátory 

programových rámců SCLLD k 31. 12. 2021 a monitoring indikátorů na úrovni SCLLD k 31. 12. 

2021. Zpráva byla schválena přítomnými členy dle předloženého návrhu. 
 

Usnesení: 

56.8 PV schvaluje 

Monitorovací zprávu za rok 2021 dle předloženého návrhu.  

Pro: 6   Proti: 0   Zdržel se: 0 

 

 

Ad 4)  Různé 

Přítomní členové byli informováni, že byl zaslán oficiální dopis na Vedení NS MAS ČR k 

vyjádření nespokojenosti s návrhem výpočtu rezervované alokace IROP II na období 2021-2027. 

Návrh rozdělení financí ze strany MS MAS nově zahrnuje také kritérium počet obcí, což je pro 

naši MAS diskriminační a díky tomu pravděpodobně budeme mít alokaci až o 26 mil. Kč menší 

než v předchozím období. Vyšší počet obyvatel na území MAS objektivně přináší vyšší nároky na 

infrastrukturu, která se také rychleji opotřebovává, proto působí tak velký důraz na počet obcí 

nerovnovážně. 

Přítomní členové byli rovněž informováni o postupu v přípravě klíčového projektu plánovaného 

k podpoře z OPZ+.  
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Dle dohody přítomných členů PV o navržených usneseních bylo hlasováno odděleně.   

 

V Bohumíně dne 31. 5. 2022 

 

Zapsal: 

Ing. Lumír Macura, v. r.     

Předseda Programového výboru  

 

 

Ověřovatel zápisu:            

 

Věra Wastlová, v. r.      


