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

konané dne 24.06.2020

Jednání valné hromady organizační složky MAS Uničovsko, konané 24,6,2020 od 9.30

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

Proqram:

'l. volba zapisovatele
2. úvodní slovo předsedy správní rady MAS Uničovsko o.p.s.

3, schváleni výroční zpráuy o činnosti a hospodařeni za rok 2019

4. schváleni hospodářského výsledku za rok 2019

5. schválení účetni záuěrky zarok2019
6. schváleníčlenských příspěvků pro rok 2020

7, schváleničlenů výběrové komise

8. schválen í lpráuy o plněn í integrované strategie k 31 .12.2020

9. schválení zpracování auditu za rok201 9 auditorem lng. Jiřim Turoněm.

10.schválenízměn u Programového rámce PRV - aktualizace čerpánía přesun fin. prostředkŮ

z jednotlivých íichí PRV, schválení změn indikátorových ukazatelů a finančniho plánu

1 1 ,schválení podání žádosti do vyhlášen é výzuy MMR : Kontrola dodžování standardŮ MAS
12,schválení Smlouvy o bezúplatném převodu viceúčelového hřiště pořizeného v rámci projektu

Spolupráce v roce 2012 obci Medlov

13.Diskuze, různé - vyhlášenivýzev PRV
14.Závér

1. Vo!ba zapisovatele

Předseda MAS Uničovsko, o,p,s. jmenoval zapisovatelem valné hromady lng. lvetu

Kopcovou.

2. Přivítání, úvodníslovo předsedy správní rady MAS - zahájenívalné hromady

Jednánívalné hromady zahďjl v 9.35 hod, předseda Správní rady pan lng. Tomáš Můller,

který všechny přivítal azahďjl 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 2019



MAS Uničovsko vyhlásila 3. v,ýzvu PRV (program rozvoje venkova}, 4. vrýzvu OPZ {operační
program zaměstnanost} - zaměstnanost a 5. v,ýzvu OPZ - prorodinná opatření, dále 3.uýzvu

IROP - Cyklodoprava a 4.výzvu lROP - opatření Bezpečnost obyvateI v dopravě.

3.vtýzva PRV

MAS Uničovsko, o.p.s. přijala ve dnech 10.1.2018 do 28.2.2O19 ve své 3. výzvě Programu

rozvoje venkova celkem 16 žádostío dotaci. Alokace pro danou výzvu činila 3.250.000 Kč.

Dne 28.3.2019 proběhl výběr projektů Výběrovou komisí a 29.6.2O19 potvrdil tento výběr

Programový výbor. Vybrané projekty byly podpořeny v plné výši. Celkem byly podpořeny 2

projekty v rámci Fiche č.1 a dva projekty z Fiche č. 2.

5. výzva OPZ

MAS Uničovsko, o.p.s. vyhlásila dne 21. L2,2OL8 pátou výzvu v rámci OPZ -

prorodin.opatření. Žadatelé mohli své žádosti předkládat přes systém MS 2014+ v době od

28,72. 2018 - 28, 2. 2oI9.

Celkem byla přijata 1- žádost o dotaci, které byly podpořeny výběrovým orgánem MAS dne

28.3.2019 a Programovým výborem 75.4.20L9.

4.výzvaOPZ

MAS Uničovsko, o.p.s. vyhlásila dne 21. 12.2Ot8 čtvrtou výzvu v rámci O?Z? zaměstnanost.

Žadatelé mohli své žádosti předkládat přes systém MS 2014+ v době od 28,12.2018 - 28.2.

2019.

Celkem byly přijaty 3 žádosti o dotaci, které byly také podpořeny výběrovým orgánem MAS

dne 28.3.20i.9 a Programovým výborem L5.4.2019.

3 vtýzva |ROP

MAS Uničovsko, o.p.s. vyhlásila dne 2O,t2.2018 s alokací 9,5 mil. třetí výzvu v rámci lROP -

Cyklodoprava. Žadatelé mohli své žádosti předkládat přes systém MS 2014+ v

době od 20. !2, 2018 - 20. 2, 2019.

Celkem byla přijata 1 žádost o dotaci, které byly podpořeny výběrovým orgánem MAS dne

Z0.3,2OI9 a Programovým výborem 9,4,2OI9, která splnila věcné hodnocení a vyčerpala

celou alokaci.

4 v,ýzva IROP

MAS Uničovsko, o.p.s. vyhlásila dne 20,L2.2018 čtvrtou výzvu v rámci lROP - BezpeČnost

obyvatel v dopravě. Žadatelé mohli své žádosti předkládat přes systém MS2014+ v době od

20. 12,2oI8 - 20.2.2079,



Celkem byly podány 3 žádosti o dotaci, z nich byly podpořeny 2 žádosti výběrovým orgánem

MAS dne 20.3.2Ot9 a Programovým výborem 9.4.2019

Všechny vybrané projektové žádosti byly také podpořeny příslušnými Řídícími orgány

přísI ušných ministerstev.

Přehled výzev MAS Uničovsko v roce 2020-2021

Na přelomu roku 201912020 byla vyhlášeny jediná 4výzva PRV a přijaty příslušné žádosti.

V současné době byly předány k závěrečnému ověření způsobilosti na příslušné řídící

orgány jednotlivých ministerstev.

U PRV bylo přijato celkem 34 žádostí , výběrová komise podpořila celkem 20 projektů

z toho 14 projektů pro zemědělské subjekty a 6 projektů pro malé drobné podnikatele.

V současné době budou jednotlivé žádosti předány k závěrečnému ověření způsobilosti

na příslušné řídícíorgán SZIF.

Animace OP \^^ý - Šablony I i ll v současné době míří ke svému závěrečnému

schválení UŠmr ukončené projekty Šabtony l a již se realizují projekty v rámci

Šablon ll pro zuŠ, utŠ a zŠ Srol ORP Uničov - MAS realizuje animaci (příprava,

podání žádostí, zprávy o realizaci, žádosti o proplacení atd. ) u cca 75% všech škol

zdarma. Yýzvak vyhIášení pro Šablony lll byla vyhlášena již v březn u 2020.Žádosti

se mohou podávat do konce června 2021 a mohou se realizovat do 30.6.2023

3.Schválenívýroční zprávy o činnosti a hospodaření zarok2019

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

za rok2019, MAS ukončila rok 2019 hospodářským ziskem + 35.678 Kč a je připravena

pro následující programovací období. Žaany z partnerů k výroční zprávé o činnosti a

hospodaření za rok 2019 nevznesl připomínky. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření

za rok 2019 MAS Uničovsko, o.p,s, byla schválen plným počtem všech

přítom ných. (prezenční listi n a tvoří pří loh u zápisu)

4.schválení hospodářského výsled ku za rok 2019
Výsledek hospodaření vypovídá o tom, jaké jsou skutečné náklady a příjmy v daném
roce.



Hospodářský výsledek + 35 tis, Kč za rok 2019 
^lAS 

Uničovsko, o.p.s. byl schválen
plným počtem všech přítomných,(prezenční listina tvoří přílohu zápisu)

5. schválení účetní závěrky za rok 2019
Účetnictví je obrazo penězích a jejich tocích, jakým způsobem probíhají v daném roce.

Všechno vychází ze zákona o účetnictví o zákonu o dani z příjmu, Audit za rok2019
proběhl a je povinný pro MAS.
Účetní závěrka za rok 2019 MAS |Jničovsko, o.p.s, byta schválen plným počtem všech

přítom ných. (p rezenční listi na tvoří pří loh u zápisu)

6. schválení členských příspěvků pro rok2O2a
Stejně jako v minulém roce, tak i v roce 2020 bylo navženo hrazeni 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 aztéto částky jsou hrazeny neuznatelné výdaje, Schváleni
členských příspěvků na rok 2020 MAS Uničovsko, o,p,s. bylo schváleno plným počtem

všech přítomných,(prezenční listina tvoří přílohu zápisu)

Valná hromada rozhodla o odpuštění úhrady členského příspěvku obcí Šumvald a Dlouhá
Loučka, Tyto obce byly zasaženy bleskovými povodněmi a došlo k velkému poškození

obcí. Schvá lení odpuštění úhrady členského příspévku obci Šumvatd a Dtouhá Loučka
bylo schváleno plným počtem všech přítomných.(prezenční listina tvoří přílohu zápisu)

7. schváleníčlenů výběrové komise
Výběrová komise je volena pouze na 1 rok a proto je zapotřebí udělat novou -
opakovanou volbu členů výběrové komise:

Mgr. Datibor Horák, Vlastimila Švubová, Miroslav Ševčík, Jana Krasulová, lng. Jan Škop,

Josef Dušek, Kala Kupková, lng, Marcela Berger Smrčková

Náhradníci : Josef Dušek

Složení výběrové komise MAS bylo schváleno plným počtem všech

přítomných. (p rezenční listi n a tvoří pří lohu zápisu.

Schválení programového výboru pro další období.

htlgr. Ondřej Schulz, lng. OndřejPlačko, KarelJanečka, Bc. Alena Charouzová, Štěpán

Červený



Schválení náhradníků Pragramového výboru MÁS v případé nepřítamnosti, aby bylo
mohlo dojít k hlasování :

Náhradníci : Mgr, Lenka Králavá,

Složení Pragramového výboru MAS bylo scllválena plným počtem yšech

přítamných "(prezenční listina tvoří přílohu zápísu.

SchváIení kontrolní lromt'se (výboru) MAS pra další obdabí.

Petr Bartuněk, Jakub Hruška, Petr Přichystal

Složeni Kontrolního výboru (kamise) MAS bylo schváleno plným počtem všecit
přítom ných. (p rezenční listi n a tvoří pří lotl u zápisu,

Schválenízájmavych skupin pro ďaIší obdabí

Rozvojvenkava, zemédělci, podnikatelé, neziskovky, veřejnost - jedná se o sťejné

zájmavé skupiny jak byty v předchozím pragramavém obdobi

Slažení zájmových skupin MAS byto schválena plným počtem yšech přítomných,

(prezenční listina tvoří přílohu zápísu.

Schválení sgznamu partnerů

Seznam partnerů pro následující období bylo schváleno plným počtem všech
přítomných. (prezenční listina tvoří přilohu zápisu.

8. §chváleníZprávy o plnění integrované strategie k31.12.2019

Partneři obdrželi Zprávu o plnění integrované strategie k 31,12,2a19, kterou jsou povinni

všichni předkládat na MMR ke schvá|ení.

,,Zpráva o plnění integrované strategie k 31,1 2.2a19 byla plným počtem hlasů všech
přítomných schválena,

9.schválenízpracování auditu za rok 2019 lng. Janem Turoněm
Jako v loňskóm roce musi MA§ Uničovsko, o.p.s. nechat zpracovat povinný audit, který

se do 30.6.2020 opět předává na Ř0 NUn a zveřejňuje ve Sbirce listin u příslušného
soudu. Vypracování auditu zarak 2019 byl pověřen auditor lng. Jan Turoň

Zpracování auditu i auditorskó zprávy lng, Janem Turoněm za rok 2019 bylo schváleno
plným počtem yšech přítomných.(prezenční listina tvaří přílahu zápisu)



10. §chválenízrněn u Programového rámce PRV. aktualizace čerpánía přesun fin.
ProstředkŮ z jednotlivých fichí PRV, schválení změn indikátorovyctr ut<aiatelů a
finančního plánu

Valná hromada MAS Uničovsko, o,p.s. schválila :

- V souladu s Mid-term evaluaČní zprávou a jejími výstupy Focus Group skupiny u
Programového rámce Programu rozvoje venkova zrušit opatření 19.3.1spolupráce, o
kteró není zájem v územíMAS Uničovsko

- V souladu se závěrY Mid-term evaluační zprávy u programového rámce programu
rozvoje venkova přesunout prostředky z opatření 19,3.1 do opatření lg.2,t, kde je
nedostatek finančních prostředků a zájem žadatelů přetrvává

- V souladu se závěrY Mid-term evaluační zprávy u programového rámce programu
rozvoje venkova navýŠit finanČní prostředky opatření 79,2,1 u Fiche 3" - podpora
zemědělského Podnikání (investice do hmotného majetku} článek 17, odstavec 1",,
písmeno a) lnvestice do zemědělských podniků,

- Přesunout Část nevyČerpaných prostředkŮ z opatření j"9,3.1 do opatřen í 19,z.3,u Fiche
1- PodPora zemědělského podnikání (investice do hmotného majetku) článek 17,
odstavec 1",, písmeno a) lnvestice do zemědělských podniků ve výši 215,700 Kč.- Na základě vyhodnocení ukonČených výzev č. 3 a č. 4 vyhlášených MAS v rámci
Programu rozvoje venkova provedené Programovým výborem přesunout část
nevYČerPaných ProstředkŮ z opatření 19.3.1 do opatření tg.2.1, u Fiche 2 _ Rozvoj
Podnikánína venkově a rozvojvenkovskéturistiky Článek 19, odstavec 1., písmeno b)
Podpora investic na zaloŽení nebo rozvoj nezemědělských činnostíve výši 300,000 Kč,
OdŮvodnění : Ze závěrŮ provedené animace území MAS vyplynul neočekávaný velký
zájem Podnikatelského sektoru o vyhlášen é výzvy č, 3 a č. 4 programu rozvoje venkova
V r0ce 20j-9 a 2020. Alokovaná částka pro tento článek neuspokojila až třetinu
žadatelů 

", Ze závěrŮ aktuálně provedené animace území MAS vyplynulo nezařazení článku zo
Programu rozvoje venkova do strategického dokumentu MAs. odůvodněn í : Zá)em o
tento Článek 20 Programu rozvoje venkova v území již není a došlo by k nečerpání
alokova ných finančních prostředků,

Změna indikátororných ukazatelů

Fiche Kód

indikátoru
Původní
cílová
hodnota
indikátoru

Původní
mi!ník

indikátoru

MIlník
ind!kátoru
po změně

Hodnota

cílového
indikátoru
změně

tiche 1 * Podpora
zemědělského
podnikání /Článet<

93701 óó 4 5 37



L7, odstavec L,,

písmeno a)

Fiche 1 - Podpora

zemědělského
podnikání /Článek
17, odstavec 3-.,

písmeno a)

94800 I 0 0

Fiche 2 - Rozvoj

podnikání na

venkově a rozvoj

venkovské turistikyl
Článek 19, odstavec
1., písmeno b}

937al 5 2 1" ].5

Fiche 2 - Rozvoj

podnikání na

venkově a rozvoj

venkovské turistiky/
Článek ]"9, odstavec
1., písmeno b}

94800 1, 1 0

Fiche - Projekty
spolupráce MAS

92501 zt196 0 0 0

Změna finančních prostředků

Fiche původní částka v kč

{podpora}

Částka po zrněně v Kč

Fiche - Projekty spolupráce
MAs

515.700 0

Fiche 1 - Podpora
zemědělského podnikání

/Článek !7, odstavec L.,

písmeno a)

11.000.000 11,215,700

Fiche 2 - Rozvoj podnikání na

venl<ově a rozvoj venkovsl<é

914,430 1.2I4.430



turistiky/ Člá nek 19,

odstavec 1., písmeno b)

,,ZměnY u PrOgramového rámce vČetně aktualizace, přesunu finančních prostředků, dále
změnY u indikátorových ukazatelŮ a finančního plánu MAS Uničovsko byty ptným
počtem hlasů yšecfi přítomných schváleny.

1Í. schválení PodáníŽádosti do vyhlášené výzvy MMR : Kontro|a dodržování
standardů MAS

VŠechnY MA§ musí do 30.9.2020 podat ŽáOost o kontrolu dodržování standardů
S9, abY mohlY ČerPat finanční prostředky v následujícím programovém období
2021-2a27.

Valná hromada schválila podání Žádasti MAS l.lničoysko do výzvy MMR na Kantralu
dodňavání standardů MAs ptným počtem htasů všecň přítomnýóh,

12. schválenÍ§mlouvy o bezúplatném převodu víceúčelového hřiště pořízenóho
v rámci projektu §polupráce v roce 2012 obci Medlov

V minulém Programovacím období v rámci Projektu Spolupráce pRV bylo vybudováno
víceÚČelové hřiŠtě v Medlově, na které byla získaná dotace ve výši 80%. Hřiště muselo být
Podle Platných Pravidel ve vlastnictví MAS po celou dobu udržite|nosti . Doba udržitelnosti
jiŽ skonČila a víceÚČelové hřiště bude převedeno bezúplatně obci Medlov na základě
smlouvy, Hodnota hřiště čini 1.271.222Kč.

Valná hromada schuátita bezúptatný pťevod víceúčelového hřiště v Medlově, které byto
vYbudováno v rámci projektu Spatupráce v race 2a12 do vlastnictví obce Medtov ptným
pačtem htasů yšech přítomných.

13. Diskuze - vyhlášenívýzvy PRV
MAS UniČovsko PřiPravilo výzvu v rámci schválenó strategie, jedná §e o výzvu
k PřísluŠnómu operaČnímu programu PRV. Bude vyhlášena posledni výzva dle
nevyČerpaných finanČních alokací jednotlivých opatření PRV, Předpokládá se vyhlášení
výzvY u Programu rozvoje venkova - PRV - Podpora zemědělského podnikání a Rozvoj
Podnikáni na venkově a rozvoj venkovskó turistiky. Tato výzva by měla být vyhlášena v
roce 2021, ale oPět musí být schválena příslušným Řo, pro vyhlašovangu výzvu
(jednotlivá oPatřenÍ) budou uspořádány semináře pro potenciální žadatele, Bude se jednat
o poslední výzuu pro toto programovací období.



Různé

závěr
Jednání Valné hromady organizační složky MAS Uničovsko o.p,s. bylo v 10.40
ukončeno.

V Medlově 24.6.2a2a

Zapsala:


