
Zápis ze zasedání valné hromady MAS Uničovsko, o.p.s.  

konané dne 19.04. 2018 

 

Jednání  valné hromady organizační složky MAS Uničovsko, konané 19.4.2018 od 9.00 

hod v Medlově, se zúčastnili tito členové- viz prezenční listina, příloha zápisu. 

Program: 

1. volba zapisovatele  
2. úvodní slovo předsedy správní rady MAS Uničovsko o.p.s. 
3. schválení výroční zprávy o činnosti a hospodaření za rok 2017 
4. schválení hospodářského výsledku za rok 2017 
5. schválení účetní závěrky za rok 2017 
6. schválení členských příspěvků pro rok 2018 
7. schválení členů výběrové komise  
8. schválení Zprávy o plnění integrované strategie k 31.12.2017 
9. schválení interních směrnic MAS Uničovsko s účinností 1.5.2018 
10. Diskuze, různé – rozšíření strategie o OPŽP, vyhlášení výzev IROP, PRV a OPZ 
11. Závěr  

 

1. Volba zapisovatele 

Předseda MAS Uničovsko, o.p.s. jmenoval zapisovatelem valné hromady Ing. Ivetu 

Kopcovou. 

 

2. Přivítání, úvodní slovo předsedy správní rady MAS - zahájení valné hromady 

Jednání valné hromady zahájil v 9.05 hod. předseda Správní rady pan Ing. Tomáš Müller, 

který všechny přivítal a zahájil valnou hromadu seznámením s programem. Program byl 

schválen plným počtem hlasů všech přítomných.(prezenční listina tvoří přílohu zápisu) 

Předseda správní rady zmínil důležitou informaci o čerpání finančních prostředků v rámci 

vyhlašování výzev z jednotlivých operačních programů prostřednictvím MAS Uničovsko.  

Přehled výzev MAS Uničovsko za rok  2017 

První kolo vyhlášených 4. výzev v roce 2017 znamenalo přijetí 15 žádostí o dotace 

v celkové výši cca 15 mil. Kč a všechny podané žádosti byly i podpořeny. U 11 

žádostí již došlo k podepsání Dohod o poskytnutí dotace, u jedné žádosti je probíhá 



závěrečné ověření způsobilosti a u posledních tří žádostí bude probíhat kontrola ŘO 

MPSV. 

MAS Uničovsko vyhlásila 1. výzvu PRV (program rozvoje venkova), 1.a 3. výzvu OPZ 
(operační program zaměstnanost) - prorodinná opatření a 2. výzvu Zaměstnanost, dále 
vyhlásila 1. a 2.výzvu IROP - opatření Bezpečnost obyvatel v dopravě. 
1.výzva PRV 
MAS Uničovsko, o.p.s. přijala ve dnech 11.5.2017 do 1.6.2017 do 10 hodin ve své 1. výzvě 
Programu rozvoje venkova celkem 10 žádostí o dotaci. Alokace pro tuto výzvu činila 
3.250.000 Kč. Dne 29.6.2017 proběhl výběr projektů Výběrovou komisí a téhož dne 
odpoledne potvrdilo tento výběr Programový výbor. Všechny předložené projekty byly 
podpořeny v plné výši, žádný projekt nebyl vyřazen. Nevyčerpané finanční prostředky 
budou převedeny do následující výzvy. Fiche č. 1 Podpora zem.podnikání - přijato 8 
žádostí v celkové hodnotě 2.565.967 Kč. Fiche č. 2 Rozvoj podnikání na venkově a rozvoj 
venkovské turistiky - přijaty 2 žádosti s požadovanou výší dotace 206.500 Kč 
1 a 3. výzva OPZ 
MAS Uničovsko, o.p.s. vyhlásila dne 20. 4. 2017 první výzvu v rámci OPZ. Žadatelé mohli 
své žádosti předkládat přes systém MS 2014+ v době od 20. 4. 2017, 10:00 hod. - 20. 6. 
2017, 10:00 hod. Celkem byla přijata 1 žádost o dotaci, která byla podpořena 3. výzva 
OPZ - prorodin.opatření byla vyhlášena dne 22.12.2017 a nyní probíhá posouzení žádostí 
na ŘO. 
2.výzva OPZ Zaměstnanost byla vyhlášena 11.9. ukončena 10.11.2017 a byly podány 3 
žádosti u kterých proběhlo věcné hodnocení výběrovým orgánem MAS dne 13.12.2017. 
1.a 2 výzva iROP 
MAS Uničovsko, o.p.s. vyhlásila dne 29. 5. 2017 první výzvu v rámci IROP. Žadatelé mohli 
své žádosti předkládat přes systém MS 2014+ v době od 29. 5. 2017, 10:00 hod. - 28. 6. 
2017, 10:00 hod. Celkem byla přijata 1 žádost o dotaci, která splnila věcné hodnocení a 
nepřekročila částku 4 mil. Kč 
2. výzva na výše uvedené opatření byla vyhlášena 20.12.2017 s alokací 16,5 mil. Kč. Nyní 
probíhá příjem žádostí. 
 

 

Přehled výzev MAS Uničovsko v roce 2018 

Další kolo dotací pro venkov MAS Uničovsko je vyhlášeno za podpory EU  pro rok 2018. 

Podávat své projekty budou moci žadatelé z řad obcí, podnikatelů, zemědělců a 

neziskových subjektů.  

Vyhlášené dotační tituly disponují částkou cca 21 miliónů korun, z nich největší část 

poputuje na podporu Bezpečnosti obyvatel v dopravě v rámci IROP vybudování či 

modernizace chodníků. Celková alokace na IROP činí 16.500.000 Kč Znovu MAS 



Uničovsko v OP Zaměstnanost podporovat provoz dětských skupin a příměstských táborů. 

Na tuto podporu bude vyčíslena alokace ve výši 2.002.406 Kč.  Také v roce 2018 

nezapomínáme na podporu zájemců z Programu rozvoje venkova (PRV) s alokací 

3.250.000 Kč, která podpoří zemědělce a malé, střední podnikatele.  

Animace OP VVV – Šablony I probíhají od roku 2017 doposud a bude probíhat i 

pokračování Šablony II pro MŠ a ZŠ škol ORP Uničov – MAS realizuje animaci 

(příprava, podání žádostí, zprávy o realizaci, žádosti o proplacení atd. ) u cca 75% 

všech škol zdarma. 

 
 

 

3.Schválení výroční zprávy o činnosti a hospodaření za rok 2017 

Všichni partneři MAS byli seznámeni se zněním výroční zprávy o činnosti a hospodaření 

za rok 2017. MAS ukončila rok 2017 hospodářským ziskem + 143 tis. Kč a je připravena 

pro následující programovací období. Žádný z partnerů k výroční zprávě o činnosti a 

hospodaření za rok 2017 nevznesl připomínky. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření 

za rok 2017 MAS Uničovsko, o.p.s. byla schválen plným počtem všech 

přítomných.(prezenční listina tvoří přílohu zápisu)  

 

4.schválení hospodářského výsledku za rok 2017 
Výsledek hospodaření vypovídá o tom, jaké jsou skutečné náklady a příjmy v daném 
roce. 
Hospodářský výsledek + 143 tis. Kč za rok 2017 MAS Uničovsko, o.p.s. byl schválen 
plným počtem všech přítomných.(prezenční listina tvoří přílohu zápisu) 

      
      
      5. schválení účetní závěrky za rok 2017 

Účetnictví je obraz o penězích a jejich tocích, jakým způsobem probíhají v daném roce. 
Všechno vychází ze zákona o účetnictví o zákonu o dani z příjmu. Audit za rok 2017 
probíhá a je povinný. 
Účetní závěrka za rok 2017 MAS Uničovsko, o.p.s. byla schválen plným počtem všech 

přítomných.(prezenční listina tvoří přílohu zápisu) 

6. schválení členských příspěvků pro rok 2018 
Stejně jako v minulém roce, tak i v roce 2018 bylo navrženo hrazení příspěvků ve výši : 
obce 20 Kč na obyvatele, neziskové organizace 1.000 Kč, právnické podnikatelské osoby 



5.000 Kč, fyzické podnikatelské osoby 2.000 Kč a město Uničov 50.000 Kč. Výše 
příspěvků činí 250.000 Kč/rok a z této částky jsou hrazeny neuznatelné výdaje. Schválení 
členských příspěvků na rok 2018 MAS Uničovsko, o.p.s. bylo schváleno plným počtem 
všech přítomných.(prezenční listina tvoří přílohu zápisu) 
 
7. schválení členů výběrové komise  
Výběrová komise je volena pouze na 1 rok a proto je zapotřebí udělat novou – 

opakovanou volbu členů výběrové komise: 

Mgr. Dalibor Horák, Vlastimila Švubová, Miroslav Ševčík, Jana Krasulová, Milan Mazák, 

,Karla Kupková- předseda Mgr. Dalibor Horák – zástupce Mgr. Miroslav Śevčík 

Náhradníci : Ing. Jan Škop,  Marcela Smrčková, Hana Krahulcová 

Složení výběrové komise bylo schváleno plným počtem všech přítomných.(prezenční 

listina tvoří přílohu zápisu. 

Mgr. Ondřej Schulz, Ing. Ondřej Plačko, Pavel Stuška, Bc. Alena Charouzová, Štěpán 

Červený 

Schválení náhradníků Programového výboru v případě nepřítomnosti, aby bylo mohlo 

dojít k hlasování  : 

Náhradníci : Jakub Hruška, Antonie Kropáčová ,Tomáš Müller 

8. Schválení Zprávy o plnění integrované strategie k 31.12.2017  

Partneři obdrželi Zprávu o plnění integrované strategie k 31.12.2017, kterou jsou povinni 

všichni předkládat na MMR ke schválení.  

„Zpráva o plnění integrované strategie k 31.12.2017 byla  plným počtem hlasů všech 

přítomných schválena. 

9. Schválení interních směrnic MAS Uničovsko s účinností od 1.5.2018  
Byly zaktualizovány interní směrnice MAS Uničovsko a doplněny o povinné směrnice 

GDPR, které musí mít každá MAS. 

 „Interní směrnice MAS Uničovsko byly  plným počtem hlasů všech přítomných 

schváleny. 

10. Zapracování změn ve strategickém dokumentu Strategie komunitně vedeného 
místního rozvoje území MAS Uničovsko 2014-2020   
 
V roce 2018 bude provedena aktualizace Strategie komunitně vedeného místního 



rozvoje území MAS Uničovsko 2014-2020, pro příslušné ŘO. Rok 2018 je milníkem pro 
čerpání finančních prostředků z jednotlivých operačních programů a z tohoto důvodu 
budou provedeny i změny a úpravy v některých částech SCLLD MAS Uničovsko 
(zejména finanční plán, přehled čerpání jednotlivých operačních programů apod.)  

 

„Valná hromada pověřuje kancelář MAS Uničovsko k provedení změn v příslušném 

strategickém dokumentu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS 

Uničovsko 2014-2020   
 
Diskuze – vyhlášení výzev IROP, PRV a OPZ 
MAS Uničovsko připravilo výzvy v rámci schválené strategie, jedná se o výzvy 

k příslušným operačním programům OPZ , PRV, IROP. Budou vyhlášeny výzvy dle 

nevyčerpaných finančních alokací jednotlivých operačních programů. Předpokládá se 

vyhlášení výzvy IROP zaměřené na tato opatření IROP - Bezpečnost obyvatel v dopravě 

– místní komunikace a cyklostezky. V oblasti  OPZ – Prorodinná opatření – příměstské 

tábory. U programu rozvoje venkova - PRV – Podpora zemědělského podnikání a Rozvoj 

podnikání na venkově a rozvoj venkovské turistiky. Tyto výzvy by měly být vyhlášeny na 

koncem roku 2018 a začátkem roku 2019, ale opět musí být schváleny příslušnými ŘO. 

Pro všechny vyhlašované výzvy (jednotlivá opatření) budou uspořádány semináře pro 

potenciální žadatele. 

 

Různé 

Neschválení rozšíření Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS 

Uničovsko 2014-2020 o  opatření OPŽP. 

MAS Uničovsko má možnost čerpání 10 milionů Kč na opatření OPŽP. K tomu, aby mohla 

MAS finanční prostředky vyčerpat v rámci vyhlášené výzvy musí doplnit příslušný 

strategický dokument Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS 

Uničovsko 2014-2020 o oblast OPŽP, ale také musí být připraveny projektové záměry 

potenciálních žadatelů. Ze společného jednání dne 12.4.2018 bylo zjištěno , že nejsou 

připraveny projektové záměry ani zájem žadatelů o tuto oblast není veliký, aby mohlo dojít 

k doplnění strategie o oblast OPŽP. Nebude MAS Uničovsko toto rozšíření ve svém 

strategickém dokumentu realizovat. 

 „Valná hromada schvaluje ponechání oblastí strategického dokumentu Strategie 

komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Uničovsko 2014-2020 tak jak byla 

schválena příslušnými ŘO tzn. bez rozšíření o oblast OPŽP včetně opatření.“   



 
 
 
MAS Uničovsko, o.p.s. obdržela přihlášky k partnerství od dvou subjektů – FO paní 
Božena Ptáčková a PO Agrofarma U Tří poupat s.r.o. – jedná se o žadatele ze skupiny 
zemědělci. 
 
Valná hromada bere na vědomí Přihlášku partnera obecně prospěšné společnosti a v 
případě potřeby zapracování do podkladů pro Standardizaci MAS, aby byly dodrženy % 
podíly jednotlivých skupin. 
 
závěr  

 

Jednání Valné hromady organizační složky MAS Uničovsko o.p.s. bylo v 10.20 

ukončeno. 

 

 

V Medlově  19.4.2017 

 

Zapsala:                                                             Ing. Iveta Kopcová 

 

 

 


