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Následuje hlasování Rady o novém programu zasedání.

Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0

2.    Schválení projektů z výzvy Mikrogranty 2019

Eva Arnošt, zaměstnanec MAS Lašsko na pozici projektového manažera OPZ, představila výsledky

hodnocení výběrové komise k výzvě Mikrogranty 2019.

Celkem se do výzvy přihlásilo 12 projektů. 2 projekty nesplnily podmínky formálního hodnocení, jeden
projekt byl stažen žadatelem, zbylých 9 projektů bylo hodnoceno výběrovou komisí, která projektům

přidělila body a stanovila jejich pořadí. Vzhledem k výši alokace výzvy je možné podpořit pouze prvních 5

projektů.

Následuje hlasování Rady o schválení podpory prvním pěti projektům z výzvy Mikrogranty 2019 dle
výběrovou komisí stanoveného pořadí.

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 1

1.    Přivítání, úvodní slovo předsedy
Předseda MAS Lašsko Ing. Dalibor Kvita přivítal všechny zúčastněné a seznámil členy s programem

zasedání. Zasedání se zúčastnilo 8 z 9 členů rady, rada je usnášeníschopná. Zapisovatelem byla určena Eva

Arnošt, zaměstnankyně MAS Lašsko, roli ověřovatele zápisu přijala Marie Janečková. V rámci přivítání
navrhl předseda MAS přidat bod programu - schválení kontrolních listů IROP - a zařadit ho před bod č. 4.
Dále navrhl změnit pořadí bodů programu z důvodu, že poslední člen Rady dorazí později a je vhodné, aby
u diskuze o některých bodech programu byl.

Nový program zasedání tak vypadá takto:

1.Přivítání, úvodní slovo, volba zapisovatele a ověřovatele zápisu

2.Schválení projektů z výzvy Mikrogranty 2019

3.Schválení výzvy PRV č. 3 MAS Lašsko
4.Schválení kontrolních listů pro výzvy IROP č. 11, 12 a 13
5.Přijetí nového člena

6.Budoucí programovací období - diskuze o příspěvcích

7.Diskuze ke článku 20
8.Diskuse

9.Závěr

MAS Lašsko, z. s.

Dolní Bašta 269
742 66 Štramberk
www. maslassko. cz

Obsah zasedání:
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4.Schválení kontrolních listů pro výzvy IROP č. 11,12 a 13

Marie Kaplanova, zaměstnanec MAS Lašsko na pozici projektového manažera IROP, představila znění
kontrolních listů k výzvám IROP č. 11,12 a 13.

Následuje hlasování Rady o schválení kontrolních listů k výzvám IROP č. 11,12 a 13 v předloženém znění.

Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0

5.Přijetí nového člena

Předseda MAS seznámil členy rady s novou žádostí o členství v MAS, a sice s žádostí pana Tomáše Pustky.

Následuje hlasování Rady o přijetí Tomáše Pustky jako nového člena MAS Lašsko.

Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0

V rámci tohoto bodu se rozvířila diskuze o členských příspěvcích. Dalibor Kvita, předseda MAS, seznámil

členy se situací o nezaplacených členských příspěvcích z minulých let. Je důležité zaujmout k tomuto

nějaké stanovisko. Z auditu vyplývá, že je nutné nějakým způsobem vyřešit situaci s pohledávkami

vzniklými nezaplacením členských příspěvků z minulých let. Předseda navrhl radě tyto pohledávky
prominout.

Částka se pohybuje zhruba ve výši 4500 Kč. Pan Mičulka s tímto nesouhlasí, podle něj to jde proti duchu

rozhodnutí Valné hromady. Pan Šimák s tímto také nesouhlasí- hospodaření spolku spadá do kompetencí

Valné hromady MAS, není možné Radou tyto pohledávky prominout. Paní Adamcová také nechce

prominout pohledávky, navrhuje, aby se ještě jednou všichni vyzvali k zaplacení. Poté je možné navrhnout

Valné hromadě prominutí pohledávek.

Petr Hůla, zaměstnanec MAS Lašsko na pozici projektového manažera PRV, představil výzvu PRV č. 3 MAS
Lašsko. Proběhla rovněž diskuze o tom, zda je nutné aktualizovanou verzi výzvy opět schvalovat Radou -

po připomínkování ze strany SZIF. Předseda přednesl návrh, aby schválení aktualizovaného znění výzvy po

zapracování připomínek bylo nadále v kompetenci předsedy MAS.

Následuje hlasování Rady o schválení textu výzvy PRV v předloženém znění, přenechání kompetence

schválení aktualizovaného znění výzvy po zapracování připomínek předsedovi MAS a o následném

vyhlášení této výzvy.

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 1

MAS Lašsko, z. s.

Dolní Bašta 269
742 66 Štramberk
www. maslassko. cz

3.    Schválení výzvy PRV č. 3 MAS Lašsko
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Následuje hlasování o návrhu paní Adamcové -ještě jednou vyzvat členy kzaplacení svých pohledávek

a v případě, že ani poté se pohledávky neumoří, navrhne rada Valné hromadě prominutí pohledávek.

Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0

6.Budoucí programovací období - diskuze o příspěvcích

Před diskuzí o tomto bodu dorazil 9. člen Rady MAS Lašsko - Ondřej Syrovátka. Předseda MAS seznámil

přítomné se situací, která

7.Diskuze ke článku 20

Předseda MAS seznámil přítomné s pravidly článku 20. Nejedná se o přidání peněz do PRV v MAS Lašsko,
je však možnost přesunout nevyčerpané alokace z jiných fichí do tohoto článku. Pravidla článku jsou však
velice široká, je vhodné zamyslet se nad tím, zda všechny části článku 20 v území potřebujeme, zda

nedoporučit Valné hromadě pouze některé části článku 20 k podpoře. Alokace na článek totiž nebude

natolik velká, aby bylo možné podpořit všechny projekty.
Dle kanceláře MAS není nutné podporovat na našem území bod d) či. 20 - Obchody pro obce, bod b) -

Mateřské a základní školy a bod h) - Muzea a expozice pro obce. Velice potřebný je však pod c) - Hasičské

zbrojnice a bod f) - Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven.
Aby bylo možné žádat o dotaci jakýmkoliv subjektem dané obce, je nutné, aby toto bylo zapracováno ve

strategickém plánu příslušné obce.
Během diskuze odešla paní Adamcová.

Předseda navrhuje, že body b), d), e), g) by se z článku 20 mohly vypustit a tento návrh by se předložil

Valné hromadě. Následuje hlasování o tomto návrhu.

Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0

8.Diskuze

Předseda seznámil přítomné s tím, že dne 25. 4. proběhla v Příbore přednáška na téma Zemědělská půda

a péče o ni. Alena Malíková, členka Rady, seznámila přítomné s aktivitami města Příbora, které si klade za
cíl věnovat se zlepšení kvality půdy na svém území. Město Příbor už vypovědělo pachtovní smlouvy
zemědělcům s tím, že budou vytvořeny nové pachtovní smlouvy ve spolupráci s Janem Vopravilem, v nichž

již bude zapracována péče o půdu.
Dále vystoupil předseda a osvětlil, jak může být obec hybatelem péče o půdu. Na našem území se vyskytuje

půda, která je v majetku obcí a je pronajímaná jako zemědělská.

MAS Lašsko, z. s.

Dolní Bašta 269
742 66 Štramberk
www. maslassko. cz
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dne

Mgr. Eva Arnošt

Marie Janečková

Zapsal/a:

Ověřovatel zápisu:

6. 5. 2019Ve Štramberku
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9.    Závěr

Předseda Rady poděkoval všem přítomným členům za účast a setkání Rady ukončil.

Usnesení:

MAS Lašsko, z. s.

Dolní Bašta 269
742 66 Štramberk
www. maslassko. cz


