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Zápis z  

Valné hromady MAS Lašsko, č. 1/2015  
 

 
 

Datum a čas zahájení:  9. 2. 2015, 16:00 
 
Místo:      Piaristický klášter, Příbor 
 
Zahajovatel/ka:   Ing. Dalibor Kvita 
 
Předseda zasedání:    Ing. Dalibor Kvita 
 
Přítomní:     prezenční listina 
 
Hosté:     prezenční listina 
 
Ověřovatelé zápisu:    Mgr. Pavla Adamcová, Ing. Alena Malíková 
 
Program zasedání: 
 

1. úvod, aktuality (projekt spolupráce, operační programy, standardizace, veřejná setkání, 
dotazníky) 

2. schválení změny stanov, statutů a jednacích řádů MAS 
3. volba členů do orgánů MAS (rozhodovací, výběrový a kontrolní) 
4. rozdělení členů do zájmových skupin 
5. rozpočet na rok 2015 
6. různé, diskuse 
7. závěr 

 
Obsah zasedání: 
 

1. úvod, aktuality 
 
Předseda MAS Lašsko přivítal všechny zúčastněné a seznámil členy s aktualitami týkajícími se 
MAS. 
 
Usnášeníschopnost: celkem 28 členů/hlasování se zúčastnilo 15 členů.  
Plnou moc doložili: p. Kostelník (místostarosta Bordovic) za obec Bordovice, p. Štefková za 
Tichánek, o.s. a p. Niedźwiedźová za Mojmíra Urbana.  
Zastoupení: 7 zástupců veřejné správy, 5 zástupců neziskového sektoru, 2 zástupci 
soukromého sektoru a 1 fyzická osoba (viz prezenční listina). 
Valná hromada je usnášeníschopná. 
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Změna pořadí v programu zasedání (členové se změnou pořadí souhlasili). 
 
Valná hromada bere na v ědomí. 
 
Aktuality: 

a. projekt spolupráce 
Do Projektu spolupráce se zapojilo 171 MAS z 178 na území ČR. Jedná se o projekt v 
posledním kole PRV 2007-2013. Tyto projekty jsou zaměřeny na tři oblasti: Přidaná hodnoty 
spolupráce, Evaluace a monitoring MAS a proces výběru projektů. Zpracované metodiky budou 
prezentovány na konferenci Projektů spolupráce v květnu a také zveřejněny na webových 
stránkách MAS a NS MAS.  
 
MAS Lašsko se podílí na Projektu spolupráce s dalšími 10 MAS v MSK. Společně byla vybrána 
oblast Evaluace a monitoring MAS. Název projektu: Vzpomínky budoucnost - evaluace a 
monitoring strategického plánování MAS v MSK. Koordinátorem projektu je Petr Hůla. 
 
Projekt trvá do konce června 2015 a je možné získat 500 000,- na MAS. 
 
Valná hromada bere na v ědomí. 
 

b. členství v NS MAS 
Na začátku letošního roku jsme zažádali o vstup do NS MAS ČR. Roční členský příspěvek je ve 
výši 10 000,-. Schválení členství proběhne na setkání Výboru NS MAS, které se sejde 3. 3. 
2015. Na základě vstupu se můžeme účastnit VH NS MAS ve středu 11. března v Zábřehu na 
Moravě, která bude první s možností přímé volby předsedy naší organizace.  
 
Dne 5. 2. 2015 se konalo jednání KS MAS ČR v Bohumíně, na kterém se volili členové do 
orgánů NS MAS. MAS Lašsko bylo zvoleno do kontrolního orgánů NS MAS ČR. 
 
Valná hromada bere na v ědomí. 
 

c. informace k operačním programům 2014-2020 
Školení k OP: 
Seminář k představení IROP pořádá MMR v Ostravě dne 25. 2. 2015, prezentace jsou k 
dispozici na webových stránkách www.dotaceeu.cz. Zveřejníme také na stránkách MAS Lašsko 
- pro zájemce. Kapacita je již bohužel naplněna. 
 
CLLD a OP: Aktuální informace o nastavení komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) se 
budou moci zástupci místních akčních skupin (MAS) dozvědět v úterý 3. března v Praze přímo 
od zástupců řídících orgánů jednotlivých OP.  
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Na počátku dubna (s ohledem na dopracování OP a aktualizaci Metodického pokynu pro 
integrované nástroje 2014–2020) by se mělo uskutečnit školení týkající se zpracování SCLLD, 
které připravuje NS MAS s MMR. Školení bude zaměřené na finalizaci a přípravu žádostí o 
schválení strategií včetně podrobných informací o Monitorovacím systému 2014+ a hodnocení 
SCLLD. 
 
Představitelé NS MAS ČR stále vyjednávají nové znění operačních programů a snaží se o co 
nejširší zapojení CLLD.  
 
Podepsali jsme společné prohlášení k  návrhu PRV 2014-2020: 
 

 SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ  

ze dne 20. 1. 2015 

požadavek na širší obsahové zaměření Iniciativy LEADER, resp. podopatření Podpora 
provádění operací v rámci místní rozvojové strategie i mimo články Nařízení č. 
1305/2013citované v návrhu PRV tak, aby v rámci již vymezené alokace mohla lépe přispět k 
řešení problémů našeho venkova a to především o: 

-    podporu zahájení nezemědělské podnikatelské činnosti dle čl. 19, odst. 1., písm. a), 
bodu ii) Nařízení a investice na založení a rozvoj nezemědělských činností dle čl. 19, odst. 1, 
písm. b) Nařízení poskytovanou mikropodnikům, malým podnikům a fyzickým osobám ve 
venkovských oblastech, 

a dále v těchto oblastech: 

-    podporu základních služeb a obnovy vesnic dle čl. 20 Nařízení, písm. b, d) – f), ve 
smyslu: 

■ úpravy veřejných prostranství, zejména centrálních částí obcí, veřejné zeleně, 
dětských hřišť apod., 

■ občanského vybavení a služeb, zejména zázemí pro setkávání místních obyvatel, 
volný čas, kulturu, činnost neziskových organizací apod., 

■ obnovu a rozvoj kulturního a přírodního dědictví, bez ohledu na stupeň ochrany, 

Uvedené tematické oblasti navrhujeme řešit pomocí samostatných opatření, implementovaných 
výhradně metodou LEADER, případně formou grantových schémat administrovaných místními 
akčními skupinami. Celé prohlášení na stránkách nsmascr.cz: http://nsmascr.cz/prv-2014-2020/ 
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OP PIK: MAS nemohou počítat s financemi z tohoto OP. 
V OP je v ose 2 respektována podpora začínajících mikropodniků (do 3 let od vzniku). Pro 
výzvy je výše způsobilých výdajů snížena na minimum 100 tisíc korun a je zde možnost dotace 
(udržitelnost projektu pouze 3 roky). Bude připraven výtah, co nabízí OP PIK pro podnikatele, 
kterým MAS může poradit. Je dobré, aby bylo připraveno velké množství malých projektů z 
území, které bude muset administrovat Czechinvest.  
 
Valná hromada bere na v ědomí. 
 

d. standardizace 
MAS se připravují na splnění standardů dle určené metodiky vydané ministerstvem 
zemědělství. Ke konci ledna svou žádost podalo přibližně 20 % organizací. Termín pro poslední 
podání žádosti o standardizaci MAS je 22. květen a následně získané Osvědčení o splnění 
standardů MAS je nedílnou součástí předložení SCLLD ke schválení. Spuštění tohoto 
předkládání se odvíjí od schválení jednotlivých operačních programů. Dle dostupných informací 
by to mělo být až v červnu 2015. 
 
MAS Lašsko v tuto chvíli stále hledá nové členy, aby splnilo požadavek MZe, dle metodiky musí 
být počet partnerů v poměru k obyvatelstvu 1 : 2 000 (potřebujeme minimálně 43 členů). V tuto 
chvíli máme 28 členů.  
Musíme přibrat minimálně 17 členů!!! 
 
Neziskový sektor:  12 členů (z toho 3 fyzické osoby) 
Soukromý sektor:  4 členové 
Veřejný sektor:  12 členů 
 
Předseda seznámil členy s možností rozpadu DSO Povodí Sedlnice a přistoupením obcí Rybí, 
Závišice, Ženklava. Dále členem MAS Lašsko není obec Mořkov a město Kopřivnice, která 
zatím o členství nejeví zájem. Vyzval členy, aby se také zapojili do hledání nových členů, ať už 
z řad podnikatelů, neziskovek či fyzických osob. 
 
Valná hromada bere na v ědomí. 
 

e. veřejná setkání  
V prosinci a na začátku února se uskutečnila dvě veřejná setkání, a to v Rybí a v Hodslavicích. 
Po setkání v Hodslavicích bylo navrženo, že dalším tématem veřejného setkání by mohly být 
příklady dobré praxe z území MAS Lašsko, organizace, které svými aktivitami přispívají k rozvoji 
regionu a toto setkání by se po domluvě mohlo konat v Coworkingovém centru v Novém Jičíně 
nebo v Příboře během března. 
 
Valná hromada bere na v ědomí. 
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f. dotazníky  
 
Členové byli upozorněni, že je nutné pro přípravu implementační části strategie vyplnit 
dotazníky, které jim byly rozeslány. Na návrh členů jim dotazníky budou přeposlány znovu. 
V tuto chvíli je vyplněno 19 dotazníků z území MAS Lašsko, které má téměř 86 000 obyvatel! 
 
Vyplněné dotazníky za neziskovky a příspěvkové organizace:  9  
Vyplněné dotazníky za podnikatele:      8 (5 za obec Hodslavice!) 
Vyplněné dotazníky za obce:       2 !!! 
 
Odkazy na dotazníky v elektronické podobě:  
dotazník pro neziskovky a příspěvkové organizace: http://goo.gl/forms/vAJfRQmjcZ 
dotazník pro podnikatele: http://goo.gl/forms/HPA5ZXsbvX 
dotazník pro obce: http://goo.gl/forms/0PzY3MRBIC 
 
Valná hromada bere na v ědomí. 
 

2. schválení změny stanov, statutů a jednacích řádů MAS 
Předseda členům vysvětlil, že stanovy byly poupraveny vzhledem k připomínkám a radám 
jiných MAS. Body, kde došlo ke změnám znovu zdůraznil a poté mohlo dojít ke schvalování 
nového znění stanov. Stanovy jsou platné ode dne schválení, tedy od 9. 2. 2015. Po schválení 
dojde k předání na rejstříkový soud. Schválením stanov došlo také ke schválení statutů a 
jednacích řádů, u kterých došlo k drobným úpravám souvisejících se změnou stanov.  
 
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0 

 
3. rozpočet MAS na rok 2015 (bod 5 – projednán před bodem jednání 3 a 4) 

Předseda zpracoval rozpočet MAS Lašsko na rok 2015, který představil členům. V rámci 
rozpočtu je zahrnuta položka mikrogranty, jedná se o drobné granty, které jsou rozdělovány 
z vlastních zdrojů. Mikrogranty by byly přerozdělovány v 2. polovině roku 2015 a slouží k přímé 
podpoře drobných aktivit v území. Téma členy zaujalo a poprosili o více informací z jiných MAS, 
které tento systém využívají (např. MAS Opavsko). Návrh předsedy v rozpočtu byl 2 000,- na 
projekt, přičemž na mikrogranty by z rozpočtu bylo vyhrazeno 14 000,-. Paní Adamcová navrhla 
zvýšení dotace na 20 000,-, s čímž členové souhlasili a údaj byl v rozpočtu upraven. Návrh tedy 
zní 2 000,- na projekt a 10 projektů v území, celková přerozdělená částka je 20 000,-. Výzvy 
v rámci mikrograntů budou vypsány v 2. polovině roku 2015. Do té doby Rada MAS Lašsko 
zpracuje pravidla tohoto systému.  
 
Valná hromada hlasovala, aby byla vytvořena Radou MAS Lašsko pravidla týkající se 
přerozdělování mikrograntů v území. 
 
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0 
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Valná hromada schválila maximální výši mikrograntu 2 000,-. 
 
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0 
 
Valná hromada schválila rozpočet MAS Lašsko pro rok 2015. 
 
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0 
 

4. volba členů do orgánů MAS (rozhodovací, výběrový a kontrolní) 
Nově proběhla volba členů do orgánů (rozhodovací, výběrový a kontrolní) MAS Lašsko. 
 
Do rozhodovacího orgánu, Rady MAS Lašsko, byli zvoleni tito členové (uvedena 
organizace/zástupce). 
 
neziskový sektor:  
O.s. Hájenka, Marie Janečková 
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 2 
ZO ČSOP Vestia, Tomáš Obrk 
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 2 
PRO-BIO RC Moravská brána, Ing. Alena Malíková 
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 2 
 
veřejný sektor: 
Obec Hodslavice, Mgr. Pavla Adamcová 
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 2 
Obec Lichnov, Pavel Pustějovský 
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 2 
Město Nový Jičín, Mgr. Pavel Bártek 
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 2 
DSO Sdružení povodí Sedlnice, Ing. David Plandor 
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 2 
 
soukromý sektor: 
Dalibor Kvita, Ing. Dalibor Kvita 
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 2 
Pohankový mlýn Šmajstrla s.r.o., Pavel Šmajstrla 
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 2 
 
Do výběrové komise byli zvoleni tito členové (uvedena organizace/zástupce). 
 
neziskový sektor: 
Moravská Šipka, Ing. Lenka Burešová 
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 2 
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Tichánek, o.s., Pavlína Stanečková 
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 2 
Český zahrádkářský svaz, ZO Lichnov, Ing. Roman Fiala 
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 2 
 
veřejný sektor: 
Obec Bordovice, Ladislav Matúš 
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 2 
Město Frenštát p. R., Mgr. Pavel Mička 
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 2 
Město Příbor, Ing. Dana Forišková Ph.D. 
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 2 
Obec Veřovice, Ing. Břetislav Piterák 
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 2 
 
soukromý sektor: 
Martin Lichnovský, Ing. Martin Lichnovský 
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 2 
Mojmír Urban, Mojmír Urban 
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 2 
 
Do kontrolní komise byli zvoleni tito členové (uvedena organizace/zástupce). 
 
neziskový sektor: 
PROFICIO, o.s., Ing. Michaela Holišová 
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 2 
 
veřejný sektor: 
Obec Tichá, Mgr. Michaela Štefková 
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 2 
 
sektor fyzických osob:  
Ing. Aleš Mičulka 
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 2 
 

5. rozdělení členů do zájmových skupin 
Členové se dle svých priorit rozdělili do zájmových skupin (dle nových stanov je povinností 
člena se přihlásit do některé ze zájmových skupin). 
Výtah ze stanov: 
povinností člena je definovat svou příslušnost k jedné z níže uvedených zájmových skupin. Zájmová 
skupina je skupina členů MAS, kteří jsou cíleně zaměřeni na určitou problematiku. Zájmové skupiny jsou 
v rámci MAS Lašsko vymezeny následovně: 

·         rozvoj podnikatelského prostředí 
·         podpora vzdělávání a sociální oblast 
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·         rozvoj kultury, sportu a cestovního ruchu 
·         regionální rozvoj 
·         životní prostředí 

 
Valná hromada bere na v ědomí. 
 

6. různé, diskuse 
 
Projekt resilience  
 
Termín realizace projektu: 1.8.2014 - 30.4.2016 

Hlavní cíl projektu: 
Zvýšit informovanost české společnosti o klimatické změně a resilienci, tj. schopnosti vypořádat 
se s dopady klimatické změny prostřednictvím zmírnění dopadů (mitigace) a adaptací na ně. 
Přispět k formování odpovědného postoje veřejnosti k ochraně klimatu a životního prostředí. 

OBCE, VEŘEJNÁ SPRÁVA - ADAPTACE, UDRŽITELNOST, ODOLNOST 
Reakce veřejné správy, zejména samospráv, na výzvy a hrozby spojené s klimatickou změnou 
jsou u nás doposud zcela nedostatečné dokonce i na úrovni slov, o činech nemluvě - ve 
srovnání se zeměmi západní Evropy - Německa, Skandinávie, Velké Británie a dalšími. Obcí 
směřujících například k energetické soběstačnosti nepřibývá, zůstávají jen pionýři - např. 
Kněžice, Hostětín. Není ani jisté, zda mnohé počiny nejsou spíše motivovány snahou využít 
nabídku dotací než uvědoměním potřebnosti takového vývoje. V souvislosti s extrémními jevy 
typu bleskových povodní, nabývá občas debata na intenzitě, brzy ale opadá a zůstává jen 
volání po centrálních řešeních, vylepšení záchranného systému, posílení sice potřebných, ale v 
zásadě pasivních řešení - vodní nádrže apod. Až na výjimky chybí ve strategických plánech 
obcí a mikroregionů téma mitigace a adaptace na klimatickou změnu a téma posílení odolnosti 
vůči předpokládaným dopadům klimatické změny. Přetrvává dojem, že taková opatření a 
ochrana musí přicházet shora. V horších případech o těchto dopadech obce vůbec nic netuší a 
nejsou vůbec informované. 

Se spolupracujícím subjektem, Národní sítí místních akčních skupin (MAS), připravíme 3 
semináře pro nejaktivnější členy. Na nich členy MAS seznámíme s aktuálními poznatky o 
klimatické změně, jejich dopadech, o možnostech mitigace a adaptace, s pozorností na 
opatření, která lze realizovat v obcích (tedy nikoli na opatření v krajině, v zemědělské praxi 
apod.). A to prostřednictvím předních českých odborníků na téma klimatické změny i prevence 
krizí a katastrof a expertů z nevládních organizací. 

 
Rozpočet pro NS MAS na projekt  je 1,8 milionu korun. Rozhodnutí o schválení projektu bylo 
uděleno již před Vánocemi.  
 
Cílem projektu je doplnit strategie MAS ČR o téma resilience – odolnost území proti katastrofám 
a výkyvy počasí a adaptační strategie – jak se bude ČR na toto připravovat. Aktivitou jsou 
semináře v krajích v roce 2015 a začátku roku 2016 a minimálně 20 strategií MAS se 
zpracovaným tématem resilience.  
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NS MAS bude garantovat konzultaci resilience a organizaci seminářů. Místopředseda NS MAS 
Jiří Krist jako odborník by byl metodik pro zpracování a připomínkování strategií MAS a školitel 
na seminářích společně s ostatními partnery. 
 
Valná hromada bere na v ědomí. 
 
Usnesení:  
 
1/1/2015 VH bere na vědomí změna programu 
2/1/2015 VH bere na vědomí aktuality týkající se projektu 

spolupráce, členství v NS 
MAS, OP, standardizaci, 
veřejných setkání, dotazníků 

3/1/2015 VH schválila změnu stanov, statutů a 
jednacích řádů orgánů MAS 
 

4/1/2015 VH schválila vytvoření projektu mikrograntů 
Radou MAS Lašsko 

5/1/2015 VH schválila maximální výši mikrograntu 
2 000,-/projekt (celková výše 
v rozpočtu je 20 000,-) 

6/1/2015 VH schválila rozpočet MAS na rok 2015 
7/1/2015 VH schválila volbu členů do rozhodovacího 

orgánu MAS Lašsko: 
O. s. Hájenka 
ZO ČSOP Vestia 
PRO-BIO RC Moravská brána 
Obec Hodslavice 
Obec Lichnov 
Obec Nový Jičín 
DSO Sdružení povodí Sedlnice 
Dalibor Kvita 
Pohankový mlýn Šmajstrla 
s.r.o. 

8/1/2015 VH schválila volbu členů do výběrové 
komise MAS Lašsko: 
Moravská Šipka 
Tichánek, o.s. 
Český svaz zahrádkářský, ZO 
Lichnov 
Obec Bordovice 
Město Frenštát p. R. 



 
MAS Lašsko        
Dolní Bašta 269 
742 66 Štramberk 
www.maslassko.cz       

Město Příbor 
Obec Veřovice 
Martin Lichnovský 
Mojmír Urban 

9/1/2015 VH schválila volbu členů do kontrolní 
komise MAS Lašsko: 
PROFICIO, o.s. 
Obec Tichá 
Aleš Mičulka 

10/1/2015 VH bere na vědomí rozdělení do zájmových skupin 
11/1/2015 VH bere na vědomí informace o projektu resilience 
 
 
 
V Příboře    9. 2. 2015 
V     dne  
 
 
Zapsal/a:    Mgr. Klára Niedźwiedźová 
 
Ověřovatelé zápisu:   Mgr. Pavla Adamcová 
 
    Ing. Alena Malíková 
 
Předseda zasedání:   Ing. Dalibor Kvita 

 


