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Podklady jednání výroční VH MAS Bohumínsko:  

1. Úvod, ověřovatelé zápisu, program VH 

Po úvodu a přivítání členů MAS a členů PV jsou z pléna navrženi 2 ověřovatelé zápisu: 

1. ověřovatel: ............................................ 

2. ověřovatel: ............................................ 

 

Zároveň bude 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 POZOR: Zastupuje-li člena MAS nestatutární zástupce, tak musí být vybaven 

plnou mocí k zastupování člena na VH!   
K datu konání VH má MAS Bohumínsko 29 partnerů, nadpoloviční většina činí 15 a více 

přítomných členů. 

Jedna osoba může na VH zastupovat pouze jednoho člena. 

Počet přítomných členů s hlasovacím právem: ................... 

Valná hromada je/není usnášeníschopná. 

 

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

 

Návrh usnesení: 

9.1 Valná hromada schvaluje 

program výroční členské schůze dle předloženého návrhu a ověřovatele zápisu 

 PRO: ..........  PROTI: ........... ZDRŽEL SE: ............. 

 

2. Zpráva o činnosti MAS Bohumínsko za rok 2015 

Předseda PV představí Výroční zprávu o činnosti MAS za rok 2015 (Příloha 1) 

 

Návrh usnesení 

9.2 Valná hromada schvaluje  

Výroční zprávu Místní akční skupiny Bohumínsko, z.s. za rok 2015  

 PRO: ..........  PROTI: ........... ZDRŽEL SE: ............. 

 

3. Zpráva kontrolní komise 

Předseda kontrolní komise okomentoval zápis z jednání kontrolní komise ze dne 22. 3. 2016, 

který zároveň slouží jako zpráva kontrolní komise pro výroční VH (příloha 2). 

http://www.mas-bohuminsko.cz/foto/web/12/soubory/vyrocni-zpravy-3-40.pdf
http://www.mas-bohuminsko.cz/foto/web/12/soubory/vyrocni-zpravy-3-40.pdf


 

9.3 Valná hromada bere na vědomí 

Zprávu kontrolní komise pro výroční VH dle zápisu kontrolní komise ze dne 22. 3. 2016 

 PRO: ..........  PROTI: ........... ZDRŽEL SE: ............. 

 

4. Účetní závěrka, rozpočty MAS, členské příspěvky 

Členové MAS byli seznámeni s účetní závěrkou za rok 2015 dle účetních výkazů (přílohy 3 a 

4): Rozvaha k 31. 12. 2015, Výkaz zisků a ztrát za rok 2015, a dále s plněním rozpočtu za rok 

2015, návrhem rozpočtu na rok 2016 s výhledem do roku 2017 (příloha 5).  Hospodaření 

skončilo ziskem 115 941,- Kč. 

Na rok 2015 byly členské příspěvky stanoveny a uhrazeny všemi partnery. K datu konání VH 

dluží členské příspěvky z roku 2014 dva partneři, kteří ukončili členství v roce 2015 (Roman 

Volák 1000 Kč a Jaroslav Uhlík 1000 Kč). Příspěvky na rok 2015 jim již nebyly 

předepisovány a fakturovány. Kontrolní komise a programový výbor doporučují odpis těchto 

pohledávek. 

Po projednání v programovém výboru jsou navrženy pro rok 2016 členské příspěvky pro 

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

 

Návrh usnesení 

9.4 Valná hromada bere na vědomí 

informaci o plnění rozpočtu za rok 2015 

 PRO: ..........  PROTI: ........... ZDRŽEL SE: ............. 

9.5 Valná hromada schvaluje 

účetní závěrku MAS za rok 2015 a převedení hospodářského zisku ve schvalovacím řízení za 

rok 2015 ve výši 11 941 Kč a za rok 2014 ve výši 133 758 Kč do nerozděleného zisku. 

 PRO: ..........  PROTI: ........... ZDRŽEL SE: ............. 

9.6 Valná hromada schvaluje 

členské příspěvky na rok 2016 ve výši 2,- Kč na 1 občana pro obce a ve výši 1000,- Kč pro 

ostatní partnery 

 PRO: ..........  PROTI: ........... ZDRŽEL SE: ............. 

9.7 Valná hromada schvaluje 

rozpočet MAS na rok 2016 včetně výhledu do 31. 12. 2017 dle předloženého návrhu 

 PRO: ..........  PROTI: ........... ZDRŽEL SE: ............. 

9.8 Valná hromada schvaluje 

odpis pohledávky ve výši 1000 Kč za nezaplacené členské příspěvky za rok 2014 partnerem 

Jaroslavem Uhlíkem a odpis pohledávky ve výši 1000 Kč za nezaplacené členské příspěvky 

za rok 2014 partnerem Romanem Volákem. 

 PRO: ..........  PROTI: ........... ZDRŽEL SE: ............. 

http://www.mas-bohuminsko.cz/foto/web/12/soubory/vyrocni-zpravy-2-40.pdf
http://www.mas-bohuminsko.cz/foto/web/12/soubory/vyrocni-zpravy-3-40.pdf


 

 

5. SCLLD, Akční plán (programové rámce), Implementační 
část a Finanční plán 

Předseda PV seznámil členy s postupem prací na vzniku Strategie komunitně vedeného 

místního rozvoje pro území MAS Bohumínsko (SCLLD).  

Připomínky k zpracované strategii byly shromažďovány do 30. 9. 2014. V únoru 2015 byla 

zpracována pracovní verze po připomínkách. Informace o získání osvědčení o standardizaci 

a předběžných alokacích byla zveřejněna 27. 12. 2015. 

V prvních měsících roku 2016 bylo svoláno několik jednání a seminářů pracovních a 

zájmových skupin, SCLLD včetně aktualizované Návrhové části, Akčního plánu (včetně 

Programových rámců) a Implementační části byla dopracována, předložena k projednání 

v Programovém výboru a zveřejněna.  

Na internetových stránkách MAS byly průběžně zveřejnovány výsledky jednání pracovních a 

zájmových skupin a návrh dopracované SCLLD,  Programových rámců pro jednotlivé OP 

(PRV, IROP, OP Zaměstnanost) a nastavené indikátory pro jednotlivé cíle, vytvořený finanční 

plán a časový harmonogram, nastavení implementace strategie. Finální verze strategie byla 

dokončena podle Metodického pokynu pro využití integrovaných přístupů v programovém 

období 2014-2020, pokynů jednotlivých řídích orgánů a dle výstupů z jednání pracovních a 

zájmových skupin.  

 

Návrh usnesení: 

9.9 Valná hromada schvaluje 

Strategii komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Bohumínsko (SCLLD) pro 

programové období 2014-2020, a to včetně aktualizované Analytické a návrhové části, 

Akčního plánu (Programových rámců),  Implementační části a Finančního plánu. 

PRO: ..........  PROTI: ........... ZDRŽEL SE: ............. 

9.10 Valná hromada zmocňuje programový výbor 

k provádění úprav SCLLD MAS Bohumínsko pro programové období 2014-2020, a to 

zejména s ohledem na připomínky řídících orgánů a Metodický pokyn pro využití 

integrovaných nástrojů v programovém období 2014-2020. 

PRO: ..........  PROTI: ........... ZDRŽEL SE: ............. 

 

6. Výběrová komise  

je povinným orgánem partnerství s výběrovou funkcí. Komise zabezpečuje vyhodnocení a 

výběr projektů na základě objektivních kritérií – stanovuje jejich pořadí podle přínosu 

těchto operací k plnění záměrů a cílů SCLLD. Složení výběrové komise je schvalováno 

valnou hromadou a řídí se Statutem a jednacím řádem výběrové komise. Ústřední 

výběrová komise byla ustavena na členské schůzi 17. prosince 2013 a její 

složení upraveno na valné hromadě 10. 6. 2014 tak, aby jeden člen MAS byl zastoupen 

pouze v jednom povinném orgánu. Převolení a doplnění výběrové komise proběhlo na 

http://www.mas-bohuminsko.cz/clanek/mas-bohuminsko-splnila-podminky-pro-standardizaci/62
http://www.mas-bohuminsko.cz/foto/redakce/62/soubory/mas-bohuminsko-splnila-podminky-pro-standardizaci-3-3.pdf
http://www.masbohuminsko.cz/foto/web/10/soubory/organy-mas-2-68.pdf


valné hromadě 25. 6. 2015. Jelikož výběrové komise je volena na období 1 roku, je 

navrženo znovuzvolení stávajících členů VK: 

Název 
partnera

Zvolen 
od:

Funkce 
ve VK 
MAS:

Zástupce 
partnera

Kontakt – email
Kontakt -
tel.

Zastupuje 
sektor

 

9.11 Valná hromada volí 

členy výběrové komise dle předloženého návrhu 

PRO: ..........  PROTI: ........... ZDRŽEL SE: ............. 

 

7. Přijetí nových členů  

O partnerství v MAS na základě podané přihlášky požádali:  

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů v Závadě, IČ: 64630773, sídlo Závada 253, Petrovice u 

Karviné, zájmová skupina sdružení hasičů, zastupuje  Milan Mencner, starosta SDH 

(přihláška ze dne 13. 10. 2015, doručena 4. 11. 2015) 

FiCall s.r.o, IČ: 278 54 477, sídlo Čihákova 872/I7, l90 00 Praha-Libeň, provozovna  

Bezručova 59, Nový Bohumín, 735 81 Bohumín, zájmová skupina ostatní podnikání, 

zastupuje Angel Bratovanov, jednatel společnosti (přihláška z 27. 10. 2015, doručena 25. 11. 

2015) 

Roman Vykydal, samostatně hospodařící rolník, IČ: 45 20 43 65, sídlo Bohumín, Nerudova 

975, zájmová skupina podnikání v zemědělství a lesnictví (přihláška z 8. 4. 2016, doručena 

18. 4. 2016) 

 

mailto:kvetuse.szyroka@email.cz
mailto:sekretariat@petroviceuk.cz
mailto:holecek.v@gmail.com
mailto:dimi-vamblekis@volny.cz
mailto:martin@pasz.cz
mailto:romanstolfa@gmail.com
mailto:margita.gribkova@moramis.cz
mailto:benda@gesomont.com


 

Návrh usnesení: 

9.12 Valná hromada rozhodla o přijetí nových členů dle předloženého návrhu 

PRO: ..........  PROTI: ........... ZDRŽEL SE: ............. 

7. Připomínky členů 

Vyplynou z diskuse. 

 

8. Závěr 

 Předseda PV poděkoval přítomným za aktivní účast. 

 

9. Přílohy (1-4 formou odkazů) 

Příloha 1: Výroční zpráva za rok 2015 (pracovní verze)  

Příloha 2: Zpráva kontrolní komise  

Příloha 3: Výkaz zisků a ztráty za rok 2015  

Příloha 4: Rozvaha k 31. 12. 2015  

Příloha 5: Plnění rozpočtu 2015,  návrh 2016, návrh výhledu 2017 

 

 

http://www.mas-bohuminsko.cz/foto/web/12/soubory/vyrocni-zpravy-2-42.pdf
http://www.mas-bohuminsko.cz/foto/redakce/50/soubory/kontrolni-komise-zapisy-2-10.pdf
http://www.mas-bohuminsko.cz/foto/web/12/soubory/vyrocni-zpravy-3-40.pdf
http://www.mas-bohuminsko.cz/foto/web/12/soubory/vyrocni-zpravy-2-40.pdf

