
 

ZÁPIS A USNESENÍ
Z 8. ČLENSKÉ SCHŮZE (VALNÉ HROMADY)

 „MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY BOHUMÍNSKO, Z.S.“

ve středu 11. listopadu od 16,00 
v zasedací místnosti č. 243 MěÚ v Bohumíně

Program:
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Zápis z jednání VH MAS Bohumínsko: 

1. Úvod, ověřovatelé zápisu, program VH
Po úvodu a přivítání členů MAS a členů PV jsou z pléna zvoleni 2 ověřovatelé zápisu:

1. ověřovatel: Ing. Věra Vzatková

2. ověřovatel: Mgr. Pavel Buzek

Zároveň byla dle prezenční listiny provedena kontrola přítomnosti členů (partnerů) MAS a 
jejich oprávnění k hlasování. VH hromada je dle stávajícího znění stanov usnášeníschopná, 
je-li přítomna nadpoloviční většina členů a rozhoduje většinou hlasů všech přítomných členů. 



Přítomní zástupci partnerů, kteří nejsou statutárními zástupci, jsou vybaveni plnou mocí, která
je součástí prezenční listiny.

K datu konání VH má MAS Bohumínsko 30 partnerů, nadpoloviční většina činí 16 a více 
přítomných členů. 

Jedna osoba může na VH zastupovat pouze jednoho člena.

Počet přítomných členů s hlasovacím právem: 18

Valná hromada je/není usnášeníschopná.

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

Usnesení:

1.1 Valná hromada schvaluje

program členské schůze dle předloženého návrhu

PRO: ....18...... PROTI: .....0...... ZDRŽEL SE: .....0........

2. Informace o procesu standardizace MAS
Předseda PV informoval o probíhajícím procesu standardizace MAS:

 15.4.2015 Podána datovou schránkou žádost o standardizaci

 6.8.2015 Požadavky SZIF na doplnění žádosti

 18.8.2015 Žádost o neformální posouzení způsobu vypořádání připomínek

 9.9.2015 Reakce SZIF na vypořádání připomínek

 10.9.2015 Naše odpověď SZIF

 14.10.2015 Reakce SZIF – další úprava znění stanov, článku 3.1

 30.11.2015 Konečný termín pro podání doplnění žádosti o standardizaci

Vzhledem k nezbytnosti úpravy Stanov MAS a Statutu a jednacího řádu VH MAS a 

následnému podání opravené žádosti o standardizaci nejpozději do 30.11. 2015 byl v PV dne 

6.10. 2015 projednán termín svolání valné hromady členů MAS na středu 11.11.2015. PV 

projednal a doporučil VH k projednání návrh úprav Stanov MAS a Statutu a jednacího řádu 

VH MAS.

V průběhu jednání VH se dostavili další tři zástupci partnerů. Počet přítomných členů s 

hlasovacím právem se změnil na 21.

Usnesení:

2.1 Valná hromada bere na vědomí

informaci o procesu standardizace MAS



3. Úprava stanov MAS 
Vzhledem k obdrženým  připomínkám ke standardizaci je nutno provést úpravy stanov.

Předmět hlavní činnosti byl ještě doplněn o veřejně prospěšné činnosti:

- veřejně prospěšná činnost mimo jiné i v těchto oblastech: 
 podpora nebo ochrana osob se zdravotním postižením a znevýhodněných osob, 
 sociální služby a aktivity sociálního začleňování, 
 aktivity v oblasti vzdělávání, 
 aktivity sociálních a hospodářských partnerů v oblasti sociálního dialogu. 

Návrh upraveného úplného znění stanov je v příloze č. 1.

Usnesení:

3.1 Valná hromada schvaluje

úpravu Stanov Místní akční skupiny Bohumínsko, z.s. dle předloženého návrhu.

PRO: ...21....... PROTI: .....0..... ZDRŽEL SE: ......0.......

 

4. Změna Statutu a jednacího řádu VH MAS 
Vzhledem k obdrženým  připomínkám ke standardizaci je nutno znovu projednat Statut a 

jednací řád VH MAS pro spolek. Původní dokument byl schválen pro zájmové sdružení 
právnických osob. Návrh nového dokumentu je v příloze č. 2.

Usnesení:

4.1 Valná hromada schvaluje

Statut a jednací řád valné hromady Místní akční skupiny Bohumínsko, z.s. dle předloženého 
návrhu.

PRO: ....21...... PROTI: ....0....... ZDRŽEL SE: .....0........

5. SCLLD, Programové rámce a předběžná alokace
Předseda PV seznámil členy s pokračováním prací na vzniku Strategie komunitně vedeného 
místního rozvoje pro území MAS Bohumínsko (SCLLD). 

SCLLD se průběžně aktualizuje dle dostupných připomínek a MPIN.

Budeme zpracovávat Programové rámce pro:

 OP Zaměstnanost (předpokládaná alokace 16,380 mil. Kč) – dle postupně 

zveřejňovaných informací a pravidel (http://nsmascr.cz/informace-ro-opz-pro-mas/). 

Dne 1.10 se v Praze uskutečnil seminář pro MAS z MSK.

 IROP – sledovány otázky a odpovědi a metodické pokyny řídícího orgánu 

(předpokládaná alokace 69,441 mil. Kč).

 PRV – Dne 25.8. 2015 zveřejněna Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro výběr 

Strategií komunitně vedeného místního rozvoje a stanovení alokace v rámci 

http://eagri.cz/public/web/file/417885/Pravidla__kterymi_se_stanovuji_podminky_pro_vyber_SCLLD_a_stanoveni_alokace_v_ramci_programoveho_ramce_PRV.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/417885/Pravidla__kterymi_se_stanovuji_podminky_pro_vyber_SCLLD_a_stanoveni_alokace_v_ramci_programoveho_ramce_PRV.pdf
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/opatreni/m19-podpora-mistniho-rozvoje-na-zaklade/
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Uvodni-strana
http://nsmascr.cz/informace-ro-opz-pro-mas/
http://nsmascr.cz/informace-ro-opz-pro-mas/


programového rámce Programu rozvoje venkova   Dne 1.10 2015 zveřejněna Metodika 

pro tvorbu fichí  .  Dne 1.10. 2015 stanovena alokace z PRV 14,366 mil. Kč: 13,712 

mil. Kč  na operaci 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně 

vedeného místního rozvoje  a operaci 19.3.1 Příprava a provádění činností spolupráce 

místní akční skupiny 654 tis. Kč na op. 19.3.1). Předpokládá se navýšení.

 Vyhlášena výzva č. 6 z IROP pro MAS z 29.9. 2015 na předkládání žádosti na 
podporu chodu kanceláří MAS, na mzdy a režijní náklady (předpokládaná alokace 
11,211 mil. Kč na chod kanceláře do r. 2023 a 1,284 mil. Kč na animaci pro školy 
z OP VVV). Lze žádat až po ukončení standardizace a podání žádosti o schválení 
SCLLD (předpoklad v 1.Q 2016 po dopracování SCLLD a Programových rámců). 
http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-6 

Usnesení:

5.1 Valná hromada bere na vědomí

informaci o stavu prací na vzniku Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území 
MAS Bohumínsko (SCLLD) pro programové období 2014-2020.

5.2 Valná hromada bere na vědomí

informaci o předběžné alokaci pro MAS Bohumínsko na období 2014 – 2020(+3) na režie, 
animaci a jednotlivé OP (PRV, IROP, OPZ).

5. Ukončení členství
Partner MAS Roman Volák, Dětmarovice 25, IČ 16612817 oznámil o ukončení členství bez 

udání důvodů. Počet partnerů MAS se snižuje na 29. Přijetí nových zájemců o členství v 
MAS bude projednáno na výroční valné hromadě.

Usnesení:

5.1 Valná hromada bere na vědomí

informaci o ukončení členství partnera MAS: Roman Volák, Dětmarovice 25, IČ 16612817 
ke dni konání této členské schůze.

6. Místní akční plán rozvoje vzdělávání (MAP)
Místní akční plány rozvoje vzdělávání ZŠ a MŠ budou zpracovávány na základě výzvy 

MŠMT z OP VVV  Podána informace o projektech MAP v jednotlivých ORP na území MAS 

Bohumínsko. Na jednání v Karviné dne 4.9. 2015 bylo dohodnuto zachování stávajících 

území ORP pro místo dopadu s tím, že nositelem projektu bude Statutární město Karviná pro 

ORP Karviná (včetně Dětmarovic a Petrovic u Karviné), město Orlová pro ORP Orlová 

(včetně Doubravy a Petřvaldu) a MAS Bohumínsko pro ORP Bohumín (Bohumín, Rychvald, 

Dolní Lutyně). Zástupci měst se dále dohodli na vzájemné spolupráci a koordinaci při tvorbě  

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-15-005-mistni-akcni-plany-rozvoje-vzdelavani-v
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-15-005-mistni-akcni-plany-rozvoje-vzdelavani-v
http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-6
http://eagri.cz/public/web/file/424376/Alokace_pro_Programovy_ramec_PRV.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/424363/Metodika_pro_tvorbu_Fichi.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/424363/Metodika_pro_tvorbu_Fichi.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/417885/Pravidla__kterymi_se_stanovuji_podminky_pro_vyber_SCLLD_a_stanoveni_alokace_v_ramci_programoveho_ramce_PRV.pdf


na území MAS Bohumínsko. MAS v rámci animačních činností bude  poskytovat servis všem

ZŠ a MŠ z území MAS i po ukončení zpracování jednotlivých MAP. Územní rozdělení a 

nositele projektů MAP schválila Regionální stálá konference 29.10. 2015 (příloha č. 3).

Usnesení:

6.1 Valná hromada bere na vědomí

informaci o územním rozdělení a nositelích projektů MAP na území MAS Bohumínsko

7. Podpora MAS Moravskoslezským krajem
Dotace MSK Podpora MAS MSK 2015:
Rada kraje na schůzi dne 25.9.2015 číslem usnesení 78/6369 schválila podmínky dotačního 
programu „Podpora Místních akčních skupin Moravskoslezského kraje 2015“ (dále jen „DP“)
a vyhlásila tento DP ke dni 29.9.2015.  Dotace je na mzdy a režijní náklady kanceláře MAS v 
období od 1.9. 2015  do 30.6. 2016, maximálně do výše 300 tis. Kč. Dne 5.11. 2015 byla 
podána žádost o dotaci. Dotace umožní zřízení dočasné kanceláře a přijetí pracovníků pro 
dopracování Programových rámců a Aktualizaci SCLLD v období od 1.1. 2016 do 30.6 2016.
Zároveň by byl realizován výběr nebytových prostor po umístění trvalé kanceláře MAS, jejíž 
chod by byl následně financován z dotace IROP dle výzvy č. 6.

Usnesení:

7.1 Valná hromada bere na vědomí

informaci o podpoře MAS Moravskoslezským krajem

8. Připomínky členů
Nebyly.

9. Závěr
Předseda PV poděkoval přítomným za aktivní účast. Další členská schůze bude svolána v 
souvislosti se schvalováním SCLLD v 1. pololetí roku 2016. 

Přílohy
Příloha 1: Návrh úprav  Stanov Místní akční skupiny Bohumínsko, z.s

Příloha 2: Návrh změny Statutu a jednacího řádu VH Místní akční skupiny Bohumínsko, z.s

Příloha 3: Rozhodnutí Regionální stálé konference k MAP

Zapsal: Ing. Lumír Macura

Ověřili: Ing. Věra Vzatková v.r.

Mgr. Pavel Buzek v.r.

http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/-57493
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