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Zápis z 

Valné hromady MAS Lašsko, z. s. 

 

 

Datum a čas zahájení:   12. 12. 2022 od 16:00 do 17:40 

 

Místo: Městský úřad Nový Jičín, pracoviště Divadelní 1 – 

zasedací místnost ve 3. podlaží na odboru školství, 

kultury a sportu. Divadelní 1, 741 01 Nový Jičín 

    

Předseda zasedání:   Ing. Dalibor Kvita 

 

Přítomní:     viz prezenční listina 

 

Ověřovatelé zápisu:   Mgr.Michaela Štefková 

Tomáš Dostál 

 

 

Program:   

  

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

2. Aktualizace programu a jeho schválení 

3. Ukončení členství Základní školy Gaudí, s. r. o. (na vlastní žádost) 

4. Volba členů výběrové komise MAS 

5. Zpráva kontrolní komise 

6. Schválení výroční zprávy o činnosti za rok 2021 

7. Schválení účetní závěrky za rok 2021 

8. Projednání a schválení členských příspěvků na rok 2023 

9. Projednání a schválení rozpočtu na rok 2022 

10. Schválení aktualizace akčního plánu OPZ+ 

11. Energetická témata – nový okruh činnosti MAS 

12. Zpráva o postupu realizace SCLLD 

13. Různé, aktuality, diskuze (např. příprava akčního plánu IROP 2021+, rozdělení alokací 

mezi opatřeními) 

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

Předseda MAS Lašsko, Ing. Dalibor Kvita, přivítal všechny přítomné. Ondřej Syrovátka,1. 

místostarosta města Nový Jičín přivítal a pozval přítomné na adventní trhy. Následovalo 

ověření počtu přítomných a usnášeníschopnosti Valné hromady. Valná hromada se sešla 

v počtu 29 členů, soukromý sektor tvoří 52 % přítomných členů, veřejný sektor pak 48 % 

přítomných členů. Rovněž žádná ze zastoupených zájmových skupin nedisponovala více než 

49 % hlasovacích práv. Valná hromada je usnášeníschopná. Jako zapisovatelky byly navrženy 

Bc. Marie Jalůvková a Mgr. Radka Knápek, zaměstnankyně MAS Lašsko, obě s návrhem 

souhlasily. Ověřovateli byli navrženi paní Mgr. Michaela Štefková a pan Tomáš Dostál. Oba 

s návrhem na ověřovatele zápisu souhlasili. 

 

Následuje hlasování o ustanovení zapisovatelů a ověřovatelů zápisu. 

 

Hlasování: 

Pro: 29   Proti: 0  Zdržel se: 0 

 

Usnesení: 

1/2/2022: Valná hromada schválila zapisovatelky a ověřovatele zápisu. 

 

2. Aktualizace programu a jeho schválení 

Předseda sdělil přítomným, že je potřeba doplnit do bodu č. 3 Ukončení členství Základní 

školy Gaudí, s. r. o. (na vlastní žádost) ještě ukončení členství paní Cábové, také na vlastní 

žádost. V obou případech je důvodem ukončení nedostatečná kapacita. V dalším období tedy 

nebudou moci býti aktivními členy MAS a zaslali proto žádost o ukončení členství na MAS. 

Dále se předseda zeptal přítomných, zda chtějí něco k programu a jeho aktualizaci 

doplnit. Nikdo nic doplnit nechtěl. 

 

Následuje hlasování o aktualizaci programu a jeho schválení. 

 

Hlasování: 

Pro: 29   Proti: 0  Zdržel se: 0 

 

Usnesení: 

2/2/2022: Valná hromada schválila aktualizaci programu. 

 

3. Ukončení členství Základní školy Gaudí, s. r. o. a paní Cábové (na vlastní žádost) 

Předseda sdělil přítomným, že jako MASku nás ukončení těchto členství neohrozí ani 

poměry v členské základně, kdy VS může mít max 49 % hlasovacích práv dodržíme, a další 

z parametrů, který musíme dodržovat je, že na každých 2000 obyvatel musíme mít jednoho 
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člena MAS - to taky budeme splňovat. Navíc dojde k doplnění. Předseda sdělil, že přišla 

přihláška ke členství v MAS od mateřské lesní školy z Frenštátu pod Radhoštěm, její přijetí se 

bude řešit na dalším zasedání Rady MAS v roce 2023. 

Petr Hůla sdělil, že MAS přijala během roku 2022 tři nové členy. 

Předseda řekl, že ukončení členství neohrozí usnášeníschopnost této Valné hromady. 

 

Následuje hlasování o ukončení členství Základní školy Gaudí, s. r. o. (na vlastní žádost). 

 

Hlasování: 

Pro: 29   Proti: 0  Zdržel se: 0 

 

Usnesení: 

3/2/2022: Valná hromada schválila ukončení členství Základní školy Gaudí, s. r. o. 

 

Následuje hlasování o ukončení členství paní Cábové (na vlastní žádost). 

 

Hlasování: 

Pro: 29   Proti: 0  Zdržel se: 0 

 

Usnesení: 

4/2/2022: Valná hromada schválila ukončení členství paní Cábové. 

 

4. Volba členů výběrové komise MAS 

Předseda představil zúčastněným návrh nového složení Výběrové komise MAS, která má 

pouze jednoletý mandát. V rámci výběrové komise se MAS snaží s jejími členy ověřit, jestli dále 

chtějí pokračovat. V letošním roce nás drobná změna čeká, hlavně technická (nejasná situace 

po volbách v Příboře). V rámci zachování poměrů veřejného a soukromého sektoru předseda 

sdělil, že by bylo vhodné město Příbor vyměnit za obec Bordovice. Oproti minulému roku by 

další drobné změny byly pouze u některých zástupců subjektu (za subjekt město Frenštát pod 

Radhoštěm nový starosta Ing. Jan Rejman a za město Štramberk místostarosta Tomáš Dostál). 

Petr Hůla sdělil, že předsedu si zvolí výběrová komise na svém prvním zasedání v příštím 

roce. 

Předseda připomněl, že člen výběrové komise je právní subjekt zastoupený statutárem, 

který může na základě plné moci někoho pověřit v účasti na zasedání výběrové komise. Dále 

předseda vyzval přítomné k diskuzi nad navrhovaným složením a dal prostor k dalším 

návrhům. Nikdo z přítomných jiné návrhy nepředložil a navržené složení nerozporoval. 
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                                Stávající stav                                                             Nové složení 

  

 

Valná hromada hlasuje o novém složení Výběrové komise MAS: 

 

Valná hromada schvaluje Český zahrádkářský svaz, ZO Lichnov zastoupený Ing. Romanem 
Fialou za člena výběrové komise. 
Hlasování: 

Pro: 29   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Usnesení: 

5/2/2022: Valná hromada schválila Český zahrádkářský svaz, ZO Lichnov zastoupený Ing. 

Romanem Fialou za člena výběrové komise. 

 

Valná hromada schvaluje Junák - český skaut, středisko Kopřivnice, z. s. zastoupený Bc. 
Kryštofem Hyvnarem za člena výběrové komise. 
Hlasování: 

Pro: 29   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Usnesení: 

6/2/2022: Valná hromada schválila Junák - český skaut, středisko Kopřivnice, z. s. zastoupený 
Bc. Kryštofem Hyvnarem za člena výběrové komise. 
 

Valná hromada schvaluje Město Frenštát p. R. zastoupené Ing. Janem Rejmanem za člena 
výběrové komise. 
Hlasování: 

Pro: 29   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Ing. Roma Fiala 

Bc. Kryštof Hyvnar 

Ing. Jan Rejman 

Obec Bordovice/Ladislav 

Matúš 

Tomáš Dostál 

Martin Fojtík 

Mgr. Alena Korčeková 

Tomáš Pustka 

Radka Honešová 
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Usnesení: 

7/2/2022: Valná hromada schválila Město Frenštát p. R. zastoupené Ing. Janem Rejmanem za 

člena výběrové komise. 

 

Valná hromada schvaluje obec Bordovice zastoupenou Ladislavem Matúšem za člena 
výběrové komise. 
Hlasování: 

Pro: 29   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Usnesení: 

8/2/2022: Valná hromada schválila obec Bordovice zastoupenou Ladislavem Matúšem za 

člena výběrové komise. 

 

Valná hromada schvaluje Město Štramberk zastoupené Tomášem Dostálem za člena výběrové 
komise. 
Hlasování: 

Pro: 28   Proti: 0  Zdržel se: 1 

Usnesení: 

9/2/2022: Valná hromada schválila Město Štramberk zastoupené Tomášem Dostálem za člena 
výběrové komise. 
 

Valná hromada schvaluje Obec Veřovice zastoupenou Martinem Fojtíkem za člena výběrové 
komise. 
Hlasování: 

Pro: 28   Proti: 0  Zdržel se: 1 

Usnesení: 

10/2/2022: Valná hromada schválila Obec Veřovice zastoupenou Martinem Fojtíkem za člena 

výběrové komise. 

 

Valná hromada schvaluje Tichánek z. s. zastoupený Mgr. Alenou Korčekovou za člena výběrové 
komise. 
Hlasování: 

Pro: 28   Proti: 0  Zdržel se: 1 

Usnesení: 

11/2/2022: Valná hromada schválila Tichánek z. s. zastoupený Mgr. Alenou Korčekovou za 
člena výběrové komise. 
 
Valná hromada schvaluje Tomáše Pustku zastoupeného Tomášem Pustkou za člena výběrové 
komise. 
Hlasování: 

Pro: 28   Proti: 0  Zdržel se: 1 

Usnesení: 
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12/2/2022: Valná hromada schválila Tomáše Pustku zastoupeného Tomášem Pustkou za člena 
výběrové komise. 
 
Valná hromada schvaluje Společenské centrum Věžička Rybí z. s. zastoupené Radkou 
Honešovou za člena výběrové komise. 
Hlasování: 

Pro: 28   Proti: 0  Zdržel se: 1 

Usnesení: 

13/2/2022: Valná hromada schválila Společenské centrum Věžička Rybí z. s. zastoupené 
Radkou Honešovou za člena výběrové komise. 
 
5. Zpráva kontrolní komise 

Petr Hůla vyzval předsedkyni Kontrolní komise paní Švecovou, aby představila činnost 
kontrolní komise. Kontrolní komise zasedla v roce 2022 celkem dvakrát. Poprvé se komise 
sešla na začátku roku a předmětem jednání byl přezkum hodnocení jednoho projektu, žádost 
shledala jako nedůvodnou a potvrdila rozhodnutí výběrové komise MAS Lašsko. V prosinci 
2022 pak kontrolní komise kontrolovala Výroční zprávu o činnosti a hospodaření MAS za rok 
2021, účetní knihy, proces hodnocení, dodržování etického kodexu hodnotitelů a jiné doklady 
organizace. 

Kontrola byla v pořádku, nedostatky ani pochybení nebyly nalezeny, kontrolní komise 
doporučuje výroční zprávu o činnosti a hospodaření MAS za rok 2021 předložit na Valné 
hromadě ke schválení. 
 

6. Schválení výroční zprávy o činnosti za rok 2021 

Předseda MAS a Petr Hůla představili přítomným členům výroční zprávu o činnosti za rok 
2021. Promítli jednotlivé body zprávy, k nimž krátce pohovořili. Všechny podklady dostali 
členové valné hromady předem, aby si je mohli prostudovat. Žádný z přítomných nepožadoval 
ke zprávě doplňující informace. 
 
Hlasování o schválení výroční zprávy o činnosti za rok 2021. 
 
Hlasování: 

Pro: 29   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Usnesení: 

14/2/2022: Valná hromada schválila výroční zprávu o činnosti za rok 2021. 

 
 

7. Schválení účetní závěrky za rok 2021 

Předseda MAS představil přítomným členům účetní závěrku za rok 2021. Promítl 
jednotlivé body závěrky, k nimž krátce pohovořil. Žádný z přítomných nepožadoval k závěrce 
doplňující informace. 
 

Hlasování o schválení účetní závěrky za rok 2021. 
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Hlasování: 

Pro: 29   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Usnesení: 

15/2/2022: Valná hromada schválila účetní závěrku za rok 2021. 
 

8. Projednání a schválení členských příspěvků na rok 2023 

Výše členského příspěvku 5 Kč je pro MAS Lašsko již neudržitelná a čerpání úvěru 
nevýhodné (-100 000 Kč). Pro další programové období bude mít MAS půlroční výpadek 
financování (přechod na jiný operační program, předfinancování projektu OPZ+).  

Předseda promítl porovnání současného stavu výše členských příspěvků a změně při 
navýšení příspěvku na 20 Kč. V minulém období byl strop u měst nastaven na 80 000 Kč. 

Paní Adamcová vyslovila přání, aby předseda promítl přítomným členům tabulku 
s přehledem přijatých dotací v jednotlivých obcích za minulé programové období (přepočteno 
na obyvatele). Předseda na tabulce o přehledu čerpání ukázal nižší míru čerpání u čtyř 
největších obcí MAS oproti obcím pod 5000 obyvatel danou zejména nastavením parametrů 
výzev a maximální výší způsobilých výdajů na jednu žádost, což odůvodňuje udržení stropů na 
členský příspěvek. 

Se starosty proto proběhlo 28. 11. 2022 o výši členských příspěvků jednání. Předseda 
sdělil, co bylo jeho výsledkem, který se předkládá jako návrh valné hromadě: nová podoba 
členských příspěvků obcí a to 20 Kč na obyvatele k 1. 1. daného roku se stropem pro obce 
s více než 15 tisíci obyvateli => 200 000 Kč/rok (Kopřivnice, Nový Jičín) a pro obce s 5 000 – 14 
999 obyvateli => strop 100 000 Kč/rok (Frenštát pod Radhoštěm, Příbor). 

Pan Syrovátka se zeptal předsedy, jak je to s členstvím Starého Jičína a Životic u Nového 
Jičína. Myslí si, že členy nejsou, ale spadají do MAS pouze územím. Předseda mu sdělil, že již 
členy jsou, a územím spadá do MAS pouze obec Mořkov, která není členem MAS. 

Předseda vyzval přítomné k diskuzi nebo upřesnění informací. Nikdo z přítomných více 
informací nepotřeboval a neměl k návrhu žádné připomínky. 
Návrh: Nová výše členských příspěvků obcí ve výši 20 Kč na obyvatele k 1. 1. daného roku se 

stropem pro obce s více než 15 tisíci obyvateli => 200 000 Kč/rok a pro obce s 5 000 – 14 999 

obyvateli => strop 100 000 Kč/rok. 

Hlasování o schválení výše členských příspěvků na rok 2023. 
 
Hlasování: 

Pro: 29   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Usnesení: 

16/2/2022: Valná hromada schválila výši členských příspěvků na rok 2023. 
 

9. Projednání a schválení rozpočtu na rok 2023 

Předseda představil přítomným návrh rozpočtu na rok 2023. Změna oproti minulým 
rokům je v příjmech a nákladech spojených s plánovaným projektem OPZ+, jehož je MAS 
nositelem. Dále se plánují zvýšit mikrogranty z 20 000-28 000 se stropem na dotaci 4 000,- na 
100 000,- se stropem na dotaci 10 000,-. Nikdo z přítomných nevznesl k tomuto bodu dotaz 
ani námitku. 
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Hlasování o schválení rozpočtu na rok 2023. 
 
Hlasování: 

Pro: 29   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Usnesení: 

17/2/2022: Valná hromada schválila rozpočet na rok 2023. 
 
10. Schválení aktualizace akčního plánu OPZ+ 

Předseda přítomným sdělil, že MAS předložila projekt OPZ+ v létě roku 2022, nicméně 

v rámci hodnotícího procesu si řídící orgán vyžádal změny v akčním plánu. Změny se týkaly 

oblasti přípravy akčního plánu a přípravy projektu. Dále probíhaly konzultace v území, i když 

už byl projekt podaný. Změny se týkaly bodu 3 a bodu 4, kde jsou nyní podrobněji rozepsané 

konzultace, které jsme absolvovali. Aby se mohl akční plán znovu nahrát a podat do systému, 

tak jej potřebujeme mít schválený nejvyšším orgánem, tedy valnou hromadou. 

 

Předseda se zeptal přítomných, zda mají nějaké dotazy. Nikdo z členů dotazy neměl. 

 

Hlasování o schválení aktualizace akčního plánu OPZ+. 
 
Hlasování: 

Pro: 29   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Usnesení: 

18/2/2022: Valná hromada schválila aktualizace akčního plánu OPZ+. 
 

11. Energetická témata – nový okruh činnosti MAS 

Paní Švecová opouští jednání. 

Předseda sdělil, čemu se MAS věnovala (IROP, SZP => PRV, OPZ) a čemu se bude věnovat 

do budoucna. Přichází nové výzvy a pro MAS bude otevřen přístup do dalšího operačního 

programu a tím je podnikání a konkurenceschopnost (OPTAK), který se bude týkat zejména 

malých nebo středních podniků s výší dotace maximálně 1 milion korun a celkově uznatelné 

náklady budou ve výši 2 miliony korun. Operační program bude cílit na digitalizaci, 

automatizaci a robotizaci malých a středních firem, což je pro MAS dodnes pole téměř 

neorané, i když v PRV už některé projekty v zemědělském podnikání splňovaly charakteristiky. 

MAS začala dělat průzkum území, aby si udělala přehled, jaká by byla absorpční kapacita. Naše 

území je významně zainteresované v automotivu, kde by byl zájem o tyto projekty, nicméně 

alokace by odpovídala spíše menším projektům. 

Další výzvou jsou energetická témata, ke kterým se MAS dostaly zejména v souvislosti 

s NZÚ light, protože toho vědí poměrně hodně o svém území a komplexně o něm přemýšlí. 

Kolem toho, co se v současné době děje, tak téma energetiky nabírá na významu. Aktuálně 

jsme byli zapojeni do NZÚ light. Cílová skupina, na kterou se v NZÚ light míří je z velké části 

digitálně vyloučená a žádosti se budou předkládat pouze elektronicky. Důvodem, proč je 
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důležité se tímto zabývat jako MAS je to, že na našem území není EKIS, který by v tomto smyslu 

mohl pomoci nebo nás nahradil. Nejbližší je ve Frýdlantu na Ostravicí, v Odrách, ve Frýdku-

Místku, ve Velkých Hošticích. Zkusili jsme se přihlásit do zapojení do projektu, který Národní 

síť MAS sepsala a podala v „norských fondech“ na vytvoření sítě facilitátorů, kteří budou 

napomáhat vzniku energetických komunit. Projekt poběží do konce příštího roku. Na území 

každého kraje dojde k vyškolení jednoho facilitátora. Nám se podařilo se do projektu zapojit a 

budeme se v tomto smyslu vzdělávat. Cílem není vytvořit energetického konzultanta, ale 

facilitátora, který pomůže. 

Další částí ohledně energetiky je již vypsaná výzva Ministerstva průmyslu a obchodu na 

energetické poradce, kteří by v území v ČR vznikali. Lidí je žalostný nedostatek. Do výzvy se 

MAS ještě zapojit nemůže, protože nesplňuje kvalifikační předpoklady. MAS se přihlásila do 

vzdělávání, které Národní síť MAS bude realizovat a mělo by trvat 4 měsíce. Poté bychom 

mohli být žadateli. 

 

12. Zpráva o postupu realizace SCLLD 

Petr Hůla pohovořil o strategii CLLD a její realizaci, a o stavu čerpání v jednotlivých 
operačních programech. Dále členy MAS informoval o stavu výzev, které již MAS vyhlásila. 
Aktuálně nejsou otevřeny žádné výzvy. Přítomným připomněl interaktivní Mapu projektů s 
výší čerpání jednotlivých obcí. MAS se dařilo naplnit finanční milníky ve všech operačních 
programech a je předpoklad, že tomu tak bude i v následujících letech. 

Výzva byla vypsána v PRV díky tomu, že v něm bylo stanoveno dvouleté přechodné období 
a 6 milionů, které jsme mohli letos a v příštím roce vyčerpat. Ve výzvě bylo 50 žádostí, z toho 
bylo nakonec podpořených 41. Z podpořených projektů to 3 žadatelé stáhli, nedošlo k podpisu 
dohody a vrátil se nám +/- milion zpět, ještě s úsporou z ŽOP, tzn. že v příštím roce zase bude 
výzva na dočerpání zbývajícího milionu. Radě bylo předběžně navrženo, že by mohl být 
podpořen článek 20, ale Rada zacílení ještě neschvalovala, to bude předmětem Rady po 
novém roce. 

Příprava nového programového období SZP je zatím na nejnižším stupni připravenosti a 
nejdále od schválení právě kvůli přechodnému období. Objem financí by měl být obdobný jako 
je v současné době, tzn. že kromě podpory zemědělského podnikání, lesnictví atd. zůstane 
článek 20, do kterého by šla cca třetina alokace. 

Předseda sdělil, že mezi SZP a OPTAK je tenká hranice. Dá se předpokládat, že řídící orgán 
bude vyžadovat, aby projekty, které jsou podporovatelné z OPTAKu, byly vyřazené z projektů 
SZP. Projekty by měla posuzovat MAS, ale je otázkou, jak se k tomu řídící orgán bude stavět. 
 
13. Různé, aktuality, diskuze (např. příprava akčního plánu IROP 2021+, rozdělení alokací 

mezi opatřeními) 

Předseda informovat členy, že příští rok se dá očekávat, že by se vyhlašovala výzva 
v novém IROPu prostřednictvím MAS. Aby ji MAS mohla vyhlásit, tak bude muset svolat další 
valnou hromadu, která rozdělení a design IROPu bude schvalovat. 

Marie Jalůvková sdělila, že na této valné hromadě nedojde ke schválení, protože nejsou 
známé přesné podmínky a pravidle výzev a probíhá sběr projektových záměrů. 
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Předseda sdělil, že kromě akčního plánu bude další hromada schvalovat rozdělení 
jednotlivých alokací do jednotlivých opatření IROPu, aby byla alokace rozdělena co 
nejracionálněji. Možná některá opatření nebudou zařazena vůbec. 

Marie Jalůvková sdělila, že na základě sběru záměrů z území by byly první výzvy zacíleny 
na chodníky a hasiče, možná mateřské školy, ale jen tam, kde je udělena výjimka krajské 
hygienické stanice (Starý Jičín). Žadateli jsou sociální služby a obce u IROPu. 

Předseda upřesnil, že v minulém období se z IROPu daly podporovat i jiné subjekty než 
obce, ale v novém období je design z pohledu řídícího orgánu nastavený tak, že vyjma 
sociálních služeb jsou všechny aktivity realizovatelné pouze obcemi. 

Petr Hůla sdělil, že v novém IROPu bude alokace o něco nižší než v období minulém, ale 
vypadli sociální podniky, takže ve výsledku bude pro obce více než v období minulém. 

Předseda upřesnil, že alokace je nastavena podle počtu obcí v území, ne podle obyvatel. 
Jako MAS máme hodně obyvatel, ale málo obcí. Vychází to na cca 84 milionů dotace. 
Spolufinancování bude 5 %. 

Petr Hůla informoval, že u SZP bude alokace 30 milionů, což je o 10 milionů více než 
v minulém období. 

Předseda řekl, že u OPTAK bude alokace 10 milionů, ale tato částka je zkušební. Pokud 
zvládneme čerpat, tak je od Ministerstva průmyslu a obchodu příslib navýšení alokace. 
 
Předseda dal prostor k vyjádření přítomným členům v diskuzi: 

- Paní Adamcová se zeptala, zda MAS spolupracuje s MEC? 
- Předseda odpověděl, že ano, že probíhá diskuze hlavně s panem Rožnovským. MEC 

má z Transformačního fondu předschválený projekt na síť energetických poradců a 
část sítě poradců chtěl realizovat prostřednictvím MASek => chtěli, aby MAS poskytli 
člověka, kterého budou oni financovat. Akorát naše MAS je v situaci, kdy vhodného 
člověka nemáme. Komunikace s MEC je ale v současné době slabší a ze strany pana 
Rožnovského utichla. Projekt měl ambice, že by začal od 1. 1. 2023, ale zatím se neví, 
jestli opravdu k uvedenému datu začne. Věříme, že projekt začne, i když v případě naší 
MAS nemáme reálně v současné době co nabídnout. Projekt má být ve výši 200 
milionů, asi do roku 2028. 

- Předseda sdělil, že obdobný projekt plánovala krajská síť MAS, ale nebyl vůbec brán 
v potaz z Transformačního fondu, podal jej MEC. Dále řekl, že kdybychom člověka, 
kterého MEC hledá, nalezli, tak mu poskytneme místo v kanceláři a potřebné 
informace. 

- Paní Adamcová se ptá na projekt, který podala MAS Opavsko. 
- Předseda řekl, že předložili žádost na Ministerstvo průmyslu a obchodu do 

Modernizačního fondu na energetické poradce, protože energetika k ruce mají. A na 
budoucnost se připravují tím, že na Opavsku vznikla energetická komunita a spolu s NS 
MAS si nechali zpracovat stanovy tohoto společenství, které nabídli k dispozici i nám. 
Kdyby byla v území chuť založit energetickou komunitu, tak za 1-2 000 dostaneme 
k dispozici tyto předpracované stanovy. Náš přístup jako MAS je aktuálně takový, že 
se snažíme pracovat se členy MAS, kteří jsou již trochu předpřipravení a jsou o krůček 
napřed před námi. A jestli má takové společenství vzniknout, tak až v okamžiku, kdy 
to opravdu území bude chtít. Předseda má výhrady k systému zakládání shora do ještě 
nepřipraveného území. Prostředky a možnosti máme, a když ten drive v území bude, 
dokážeme tomu pomoci a nový subjekt zacílený na komunitní energetiku podpořit. 
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Možnými místy vzniku by mohlo být Rybí, Tichá, Nový Jičín, Frenštát pod Radhoštěm. 
Ceny energií se staly tématem a začal tlak na změnu legislativy. 

- Předseda sdělil, že by byla možnost návštěvy starosty v Kněžicích. Návštěvu by 
absolvovali ti, které problematika komunitní energetiky zajímá. Jedná se o příklad už 
ukotvené dobré praxe – provozují svou teplárnu, bioplynku, chystají se na distribuci 
elektřiny v okamžiku, kdy jim to umožní legislativa, mají instalovanou fotovoltaiku. 
Návštěva by byla možná např. v 1. kvartále roku 2023, autobusem, možná spolu s MAS 
Poodří. 

- Paní Adamcová promluvila o konferenci o energetice a jako příklad uvedla Budišov 
nad Budišovkou, který začíná tlačit na změnu legislativy. 

- Předseda uvedl, že běží výzva na komunální energetiku (veřejných, obecních objektů) 
už od prázdnin v modernizačním fondu. Parametry jsou jasné a pokud má žadatel 
projektové dokumentace a ví co chce, tak může podávat. Peníze ve fondu jsou a pokud 
se vyčerpají, tak je pravděpodobné, že budou navýšeny. MAS může posloužit tím, že 
bude spolupracovat na utváření vizí a směru, kam chce žadatel kráčet, s pohledem 
z vnějšku.  

- Paní Adamcová uvedla, že Starojicko také čeká na změnu legislativy. 
 
14. Závěr 

Předseda na závěr všem přítomným poděkoval za účast a sdělil, že další valná hromada 

na IROPem bude pravděpodobně v únoru nebo v březnu roku 2023. Poté jednání Valné 

hromady ukončil. 

 

Usnesení: 

1/2/2022 Valná hromada schválila  zapisovatelky a ověřovatele zápisu. 

2/2/2022 Valná hromada schválila aktualizaci programu. 

3/2/2022 Valná hromada schválila ukončení členství Základní školy Gaudí, s.r.o. 

4/2/2022 Valná hromada schválila ukončení členství paní Cábové. 

5/2/2022 Valná hromada schválila Český zahrádkářský svaz, ZO Lichnov zastoupený 

Ing. Romanem Fialou za člena výběrové komise. 

6/2/2022 Valná hromada schválila Junák - český skaut, středisko Kopřivnice, z. s. 

zastoupený Bc. Kryštofem Hyvnarem za člena 

výběrové komise. 

7/2/2022 Valná hromada schválila město Frenštát p. R. zastoupené Ing. Janem 

Rejmanem za člena výběrové komise. 

8/2/2022 Valná hromada schválila obec Bordovice zastoupenou Ladislavem 

Matúšem za člena výběrové komise. 

9/2/2022 Valná hromada schválila město Štramberk zastoupené Tomášem Dostálem 

za člena výběrové komise. 

10/2/2022 Valná hromada schválila obec Veřovice zastoupenou Martinem Fojtíkem 

za člena výběrové komise. 

11/2/2022 Valná hromada schválila Tichánek z. s. zastoupený Mgr. Alenou 

Korčekovou za člena výběrové komise. 
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12/2/2022 Valná hromada schválila Tomáše Pustku zastoupeného Tomášem Pustkou 

za člena výběrové komise. 

13/2/2022 Valná hromada schválila Společenské centrum Věžička Rybí z. s. 

zastoupené Radkou Honešovou za člena výběrové 

komise. 

14/2/2022 Valná hromada schválila výroční zprávu o činnosti za rok 2021. 

15/2/2022 Valná hromada schválila účetní závěrku za rok 2021. 

16/2/2022 Valná hromada schválila výši členských příspěvků na rok 2023. 

17/2/2022 Valná hromada schválila rozpočet na rok 2023. 

18/2/2022 Valná hromada schválila aktualizace akčního plánu OPZ+. 

 

 

V Novém Jičíně     dne 12. 12. 2022 

 

 

                                                                                            

Zapsal/y:        Mgr. Radka Knápek 

 

 

 

 

Bc. Marie Jalůvková 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:     Tomáš Dostál 
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