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Zápis a usnesení z jednání výroční VH MAS Bohumínsko. 

 

1. Úvod, ověřovatelé zápisu, program VH 

Po úvodu a přivítání partnerů MAS Ing. Lumírem Macurou, předsedou PV,  byli z pléna 

navrženi 2 ověřovatelé zápisu: 

1. ověřovatel: Mgr. Šárka Kapková 

2. ověřovatel: Ing. Petr Vícha 



Zároveň 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 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 32 partnerů, nadpoloviční většina činí 17 a více 

přítomných členů. 

 

Jedna osoba může na VH zastupovat pouze jednoho člena. 

Počet přítomných členů s hlasovacím právem: 26 

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

Valná hromada je usnášeníschopná. 

 

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

 

10.1 Valná hromada schvaluje 

program výroční členské schůze dle předloženého návrhu a ověřovatele zápisu 

 PRO: 26  PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

 

Po odhlasování programu výroční členské schůze dorazili další 3 partneři MAS, cca v 15,40 

hod. 

Počet přítomných členů s hlasovacím právem: 29 

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

Valná hromada je usnášeníschopná.  

 

 

 

2. Zpráva o činnosti MAS Bohumínsko za rok 2016  

Předseda PV představil Výroční zprávu o činnosti MAS za rok 2016 (Příloha 1). 

 

10.2 Valná hromada schvaluje  

Výroční zprávu Místní akční skupiny Bohumínsko, z.s. za rok 2016 

 PRO: 29 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

 

http://www.masbohuminsko.cz/foto/web/12/soubory/vyrocni-zpravy-2-50.pdf


3. Zpráva kontrolní komise 

Předseda kontrolní komise okomentoval zápis z jednání kontrolní komise ze dne 27. 3. 2017, 

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

 

10.3 Valná hromada bere na vědomí 

Zprávu kontrolní komise pro výroční VH dle zápisu kontrolní komise ze dne 27. 3. 2017 

 PRO: 29  PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

 

4. Účetní závěrka, rozpočty MAS, členské příspěvky 

Členové MAS byli seznámeni s účetní závěrkou za rok 2016 dle účetních výkazů (přílohy 3 a 

4): Rozvaha k 31. 12. 2016, Výkaz zisků a ztráty za rok 2016 a dále s plněním rozpočtu za rok 

2016, návrhem rozpočtu na rok 2017 s výhledem do roku 2018 (příloha 5). Hospodaření 

skončilo ziskem 106 960,36 Kč. 

Na rok 2016 byly členské příspěvky stanoveny a uhrazeny všemi partnery.  

Po projednání v Programovém výboru jsou navrženy pro rok 2017 členské příspěvky pro 

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

podnikatele a fyzické osoby nepodnikající. 

 

10.4 Valná hromada bere na vědomí 

informaci o plnění rozpočtu za rok 2016 

 PRO: 29  PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

10.5 Valná hromada schvaluje 

účetní závěrku MAS za rok 2016 a převedení hospodářského zisku ve schvalovacím řízení za 

rok 2016 ve výši 106 960,36 Kč do nerozděleného zisku 

 PRO: 29  PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

10.6 Valná hromada schvaluje 

členské příspěvky na rok 2017 ve výši 2,- Kč na 1 občana pro obce a ve výši 1000,- Kč pro 

ostatní partnery 

 PRO: 29  PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

10.7 Valná hromada schvaluje 

rozpočet MAS na rok 2017 včetně výhledu do 31. 12. 2018 dle předloženého návrhu 

 PRO: 29  PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

  

5. SCLLD MAS Bohumínsko – aktuální stav 

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

prací na vzniku a následných úpravách Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro 

území MAS Bohumínsko (SCLLD).  

http://www.mas-bohuminsko.cz/foto/redakce/50/soubory/kontrolni-komise-zapisy-2-12.pdf
http://www.mas-bohuminsko.cz/foto/web/12/soubory/vyrocni-zpravy-2-48.pdf
http://www.mas-bohuminsko.cz/foto/web/12/soubory/vyrocni-zpravy-3-48.pdf


Strategie prošla dvěma koly formálních náležitostí a věcného hodnocení a poslední verze 

dokumentace byla zaslána ke schválení řídícím orgánům dne 2. 6. 2017. V současnosti je 

SCLLD ve 3.kole věcného hodnocení na ŘO OPZ a IROP. 

 

Finální verze strategie byla dokončena podle Metodického pokynu pro využití integrovaných 

přístupů v programovém období 2014-2020, pokynů jednotlivých řídích orgánů.  

 

Vzhledem k neustálým aktualizacím pokynů řídících orgánů a s ohledem na zajištění 

bezproblémového průběhu realizace SCLLD je nutné tento dokument aktualizovat. Proto byl 

předložen Valné hromadě návrh ke zplnomocnění Programového výboru k provádění 

průběžných úprav a změn SCLLD MAS Bohumínsko.  

 

10.8 Valná hromada bere na vědomí 

Informaci o aktuálním stavu procesu schválení SCLLD 

     PRO: 29  PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

10.9 Valná hromada schvaluje 

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

období 2014-2020(+3) dle přílohy č. 7 

     PRO: 29  PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

10.10 Valná hromada zmocňuje Programový výbor 

k provádění úprav a změn SCLLD MAS Bohumínsko pro programové období 2014-2020(+3) 

     PRO: 29  PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

 

6. Statut a jednací řád výběrové komise  

Výběrová komise je povinným orgánem MAS Bohumínsko, z.s. 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.  

 

Bylo předloženo nové znění Statutu a jednacího řádu VK (viz příloha č. 6) z důvodu 

potřebnosti úprav s ohledem na schvalovací proces projektů předkládaných na MAS dle 

aktuálně platné metodiky jednotlivých ŘO. Ústřední a dílčí výběrová komise byla 

přejmenována na výběrovou a hodnotící komisi. Výběrová komise je volena na období 1 roku 

a je tvořena min. 7 členy (MAS počítá s potřebou rozšíření na 9 členů). Hodnotící komisi 

tvoří min. 5 členů, pro hodnocení konkrétních projektů ustanovuje Programový výbor z řad 

členů výběrové komise hodnotící komisi, která splňuje podmínky standardizace MAS 

(vyloučení střetu zájmů, veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepřekročí 49% 

účasti). 

 

V případě vyžádání dalších úprav schváleného znění statutu a jednacího řádu ze strany 

řídících orgánů doporučil Programový výbor po schůzi PV ze dne 20. 6. 2017 Valné hromadě 

zplnomocnit Programový výbor k zapracování a schválení změn. 

 

 

http://www.mas-bohuminsko.cz/foto/web/38/soubory/sclld-mas-bohuminsko-20142020-3-verze-k-2842016-2-8.pdf
http://www.masbohuminsko.cz/foto/web/10/soubory/organy-mas-2-68.pdf


10.11 Valná hromada schvaluje 

úpravu Statutu a jednacího řádu Výběrové komise dle předloženého návrhu 

     PRO: 29  PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

10.12 Valná hromada schvaluje 

delegování kompetence schválení dalších úprav Statutu a jednacího řádu Výběrové komise 

v případě vyžádání změn ze strany řídících orgánů operačních programů, a to především 

s ohledem na zachování požadavků standardizace povinného orgánu v aktuálním znění, na 

Programový výbor. 

     PRO: 29  PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

 

7. Programový výbor – volba členů 

Z důvodu potřeby převolení členů Programového výboru spolku s ohledem na ukončení 

členství partnera SDH Doubrava v MAS Bohumínsko, z.s., dodržení Stanov spolku (je-li 

členem právnická osoba, zastupuje ji její statutární orgán) a končícího funkčního období 

Programového výboru (12/2017), bylo navrhnuto odvolat všechny dosavadní členy 

Programového výboru, a to Ing. Lumíra Macuru, Mgr. Pavla Buzka, Ing. Ladislava Sitka, 

Andreu Folterovou, Ing. Pavla Lukaštíka, Ing. Věru Wastlovou a Pavla Slávika. 

 

Programový výbor MAS Bohumínsko, z.s. je kolektivním rozhodovacím a statutárním 

orgánem spolku, jeho členové jsou voleni z řad členů MAS Bohumínsko, přičemž členové 

výboru zastupující veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nesmí představovat více než 

49% hlasovacích práv ve výboru. 

 

Programový výbor MAS Bohumínsko, z.s. řídí a koordinuje činnost spolku v období mezi 

valnými hromadami. 

 

V souladu s platnými stanovami spolku Valná hromada do sedmičlenného Programového 

výboru volí členy spolku. Zvoleného člena spolku, který je právnickou osobou, zastupuje 

fyzická osoba, která musí být svéprávná a bezúhonná (ve smyslu právního předpisu 

upravujícího Živnostenské podnikání), a která je členem statutárního orgánu člena spolku 

nebo je fyzickou osobou zmocněnou členem spolku. Zvolený člen spolku, který je fyzickou 

osobou, musí být svéprávný a bezúhonný (ve smyslu právního předpisu upravujícího 

živnostenské podnikání).  

 

Valné hromadě byl předložen tento návrh nového složení Programového výboru spolku: 

Změny zobrazeny žlutě. 

    

 

 

 

 

 

 

 

  



Název partnera Adresa sídla / provozovny * Členem od: IČ 
Zástupce 

partnera 

zájmová 

skupina 

Město Bohumín Bohumín, Masarykova 158 10. 7. 2012 00297569 

Ing. Petr Vícha/ 

PM Ing. Lumír 

Macura 

města a 

obce 

Obec Dolní Lutyně Dolní Lutyně, Třanovského 10 10. 7. 2012 00297461 Mgr. Pavel Buzek 
města a 

obce 

Město Rychvald Rychvald, Orlovská 678 10. 7. 2012 00297615 
Mgr. Šárka 

Kapková 

města a 

obce 

    

AVE, z.s. Petrovice u Karviné 177 18. 12. 2012 65468431 Andrea Folterová 
ostatní 

sdružení 

DRC s.r.o. Dolní Lutyně, Zahradní 943 * 18. 12. 2012 28226895 
Ing. Pavel 

Lukaštík 

ostatní 

podnikání 

Ing. Věra Wastlová 
Bohumín-Nový Bohumín, 

Komenského 535 
17. 12. 2013 74240633 

Ing. Věra 

Wastlová 

ostatní 

podnikání 

SH ČMS – Sbor 

dobrovolných hasičů 

Petrovice - Závada 

Závada 253, Petrovice u 

Karviné 
28. 4. 2016 64630773 

Milan Mencner/ 

PM Pavel Haas 

sdružení 

hasičů 

     

Na výzvu předsedajícího nikdo z přítomných nenavrhl doplnění či úpravu předloženého 

návrhu. Poté proběhlo hlasování o odvolání a volbě členů programového výboru. 

 

10.13 Valná hromada odvolává 

členy Programového výboru ve složení Ing. Lumír Macura, Mgr. Pavel Buzek, Ing. Ladislav 

Sitko, Andrea Folterová, Ing. Pavel Lukaštík, Ing. Věra Wastlová, Pavel Slávik. 

     PRO: 29  PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

10.14 Valná hromada volí 

členy Programového výboru dle předloženého návrhu. 

     PRO: 29  PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

Dle aktuálního znění stanov Valná hromada nominovala kandidáty na funkci předsedy 

místopředsedy Programového výboru z řad zvolených členů. Předsedu a místopředsedu pak 

volí Výbor z řad svých členů. 

Předseda nebo místopředseda programového výboru zastupují spolek navenek a jednají 

jménem spolku dle stanov spolku, usnesení Valné hromady a Programového výboru. 

Podepisování za spolek se děje následujícím způsobem: „K názvu spolku připojí svůj podpis 

samostatně předseda Programového výboru nebo samostatně místopředseda Programového 

výboru."  

Valná hromada souhlasila s nominací Mgr. Pavla Buzka na funkci místopředsedy PV a dále 

nominaci Ing. Lumíra Macury na funkci předsedy PV. Poté proběhlo hlasování. 

 

10.14 Valná hromada nominuje  

na funkci předsedy Programového výboru spolku město Bohumín, zastoupené místostarostou 

města Ing. Lumírem Macurou a na funkci místopředsedy Programového výboru spolku obec 

Dolní Lutyně, zastoupenou starostou Mgr. Pavlem Buzkem. 

     PRO: 29  PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 



8. Výběrová komise – volba členů 

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 

MAS. Složení výběrové komise je schvalováno Valnou hromadou a řídí se Statutem a 

jednacím řádem výběrové komise. Jelikož výběrová komise je volena na období 1 roku, je 

navrženo znovuzvolení stávajících členů VK.  

Je-li členem VK právnická osoba, zmocní fyzickou osobu, aby ji v orgánu zastupovala, jinak 

právnickou osobu zastupuje člen jejího statutárního orgánu. Zvolený člen spolku, který je 

fyzickou osobou, musí být svéprávný a bezúhonný (ve smyslu právního předpisu upravujícího 

živnostenské podnikání). Jel-li členem právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat také 

ten, kdo tuto právnickou osobu zastupuje.  

 

Valné hromadě byl předložen tento návrh nového složení Výběrové komise spolku: 

Změny zobrazeny žlutě. 

 

Název partnera Zástupce partnera Kontakt – email 
Kontakt -

tel. 

Zastupuje 

sektor 

Obec Doubrava Mgr. Bc. Pavel Krsek starostaobce@doubrava.cz  596549019 veřejný 

Obec Petrovice u Karviné 

doc.Ing.Marian Lebiedzik, 

Ph.D/ PM 

Bc. Břetislav Vašíček 

bretislav.vasicek@petroviceuk.cz  596361027 veřejný 

Město Petřvald 
Ing. Jiří Lukša/ PM Ing. 

Petr Dvořáček 
dvoracek@petrvald-mesto.cz 606068262 veřejný 

Bohumínský spolek 

Maryška 

Kamila Smigová/ PM 

Ing. Dimitrakis Vamblekis 
dimi-vamblekis@volny.cz  

 
soukromý 

Sportovní klub 

Dětmarovice 
Ing. Martin Pasz martin@pasz.cz  603843437 soukromý 

Spolek POSEJDON Roman Štolfa romanstolfa@gmail.com  721012222 soukromý 

Moramis s.r.o. Ing. Margita Gříbková margita.gribkova@moramis.cz  603893484 soukromý 

GESOMONT s.r.o. Rudolf Benda benda@gesomont.com  596014818 soukromý 

SH ČMS – Sbor 

dobrovolných hasičů 

Bohumín – Šunychl 

Zbygniew Porwolik sdhsunychl@seznam.cz 608761312 soukromý 

 

10.15 Valná hromada volí 

členy Výběrové komise dle předloženého návrhu 

     PRO: 29  PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

 

9. Přijetí nových členů, ukončení členství 

O partnerství v MAS Bohumínsko, z.s. na základě podané přihlášky požádali:  

Ing. Václav Polok, RČ/IČ: 6109211196/12661970, sídlo Bohumín – Skřečoň, 1. máje 278, 

zájmová skupina města a obce (přihláška z 28. 4. 2016 včetně doručení) 

O ukončení členství v MAS Bohumínsko, z.s. písemně požádali: 

mailto:starostaobce@doubrava.cz
mailto:dimi-vamblekis@volny.cz
mailto:martin@pasz.cz
mailto:romanstolfa@gmail.com
mailto:margita.gribkova@moramis.cz
mailto:benda@gesomont.com
mailto:sdhsunychl@seznam.cz


SDH Doubrava, IČ: 65468074, zástupce partnera Pavel Slávik, sídlo Doubrava 21, zájmová 

skupina sdružení hasičů 

Ing. Václav Polok se na vyzvání předsedy Programového výboru představil ostatním 

partnerům MAS, uvedl své dosavadní pracovní zkušenosti a zdůvodnil svou žádost o zařazení 

do zájmové skupiny města a obce. 

 

10.16 Valná hromada rozhodla o přijetí nového partnera dle předloženého návrhu 

     PRO: 29  PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

10.17 Valná hromada vzala na vědomí ukončení členství partnera dle předloženého 

návrhu 

     PRO: 29  PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

 

10. Informace o projektech MAS (Místní akční plán pro 
vzdělávání v ORP Bohumín „Lepší       KLIMA pro 
Bohumínsko“, „Zlepšení řídících a administrativních 
schopností MAS       Bohumínsko“) 

Bc. Radana Vozňáková, projektová a finanční  manažerka MAP, seznámila členskou schůzi 

s projektem „Lepší KLIMA pro Bohumínsko“. Informovala, že proběhlo 2. jednání Řídícího 

výboru MAP (17. 5. 2017), kde byl schválen Strategický rámec MAP, na základě kterého 

mohou školy v ORP Bohumín žádat o dotace z IROP a ITI. Byla předložena žádost o platbu a 

zpráva o realizaci projektu. Probíhá průběžný sběr podkladů pro vytvoření Místního akčního 

plánu pro vzdělávání a dochází k pravidelnému setkávání jednotlivých pracovních skupin. 

Ing. Eva Růžičková, vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD, seznámila členskou schůzi 

s projektem Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Bohumínsko. Informovala, 

že dne 23. 3. 2017 byla k projektu vydána Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace.  

Sdělila způsob fungování financování projektu. V rámci projektu došlo ke změně etap (po 

ukončení každé etapy dochází k podání žádosti o platbu a zprávy o realizaci), nyní jsou 2 

etapy (původně 3), první bude ukončena 31. 12. 2017 a druhá 31. 12. 2018. Změna etap byla 

provedena v důsledku urychlení financování projektu. Probíhá postupná kontrola výdajů ze 

strany ŘO (ke kontrole zaslány doklady za období 1. 7. 2016 – 31. 3. 2017). 

 

10.18 Valná hromada bere na vědomí 

informace o projektech MAS (Místní akční plán pro vzdělávání v ORP Bohumín „Lepší 

KLIMA pro Bohumínsko“ a „Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS 

Bohumínsko“) 

     PRO: 30  PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

Hlasování se účastnil nově přijatý člen p. Ing. Václav Polok. 

 

 

 

 



11. Připomínky členů 

Připomínky partnerů MAS: 

- hlasovat o přijetí nových členů na další VH. Navrhli zařadit přijetí členství již na 

začátek programu VH tak, aby noví členové mohli hlasovat již společně všichni. 

- zasílat zásadní zprávy týkající se změn informací uváděných na webu MAS 

Bohumínsko.  

Tato žádost bude ověřena se současným dodavatelem web stránek. 

12. Závěr 

Partneři MAS byli informování o harmonogramech plánovaných výzev MAS z IROP, OPZ na 

rok 2017 a z PRV na rok 2018. 

Předseda PV poděkoval přítomným za aktivní účast. 

 

13. Přílohy (1-4,7 formou odkazů) 

Příloha 1: Výroční zpráva za rok 2016 (pracovní verze)  

Příloha 2: Zpráva kontrolní komise  

Příloha 3: Rozvaha k 31. 12. 2016   

Příloha 4: Výkaz zisků a ztráty k 31. 12. 2016  

Příloha 5: Plnění rozpočtu 2016,  návrh 2017, návrh výhledu 2018 

Příloha 6: Statut a jednací řád Výběrové komise – nové znění 

Příloha 7: Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 

 

 

 

Zapsal:           Ing. Lumír Macura  v.r. 

 

Zápis ověřili: Ing. Petr Vícha  v.r. 

                       

                      Mgr. Šárka Kapková  v.r. 

 

http://www.mas-bohuminsko.cz/foto/web/12/soubory/vyrocni-zpravy-2-50.pdf
http://www.mas-bohuminsko.cz/foto/redakce/50/soubory/kontrolni-komise-zapisy-2-12.pdf
http://www.mas-bohuminsko.cz/foto/web/12/soubory/vyrocni-zpravy-2-48.pdf
http://www.mas-bohuminsko.cz/foto/web/12/soubory/vyrocni-zpravy-3-48.pdf
http://www.mas-bohuminsko.cz/foto/web/38/soubory/sclld-mas-bohuminsko-20142020-3-verze-k-2842016-2-8.pdf
http://www.mas-bohuminsko.cz/foto/web/38/soubory/sclld-mas-bohuminsko-20142020-3-verze-k-2842016-2-8.pdf

