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

konané dne 28.04. 2021 

 

Jednání  valné hromady organizační složky MAS Uničovsko, konané 28.4.2021 od 14.30 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 2020 
4. schválení hospodářského výsledku za rok 2020 
5. schválení účetní závěrky za rok 2020 
6. schválení členských příspěvků pro rok 2021 
7. schválení volby členů do výběrové komise MAS Uničovsko  
8. schválení Zprávy o plnění integrované strategie k 31.12.2020 
9. schválení Monitorovací zprávy k projektu Provozní a animační výdaje MAS Uničovsko za rok 

2020 
10. schválení zpracování auditu za rok 2020  
11. veřejné projednání Strategického dokumentu MAS Uničovsko pro programové období 2021-2027 
12. PROJEDNÁNÍ PŘÍPRAVY A SCHVÁLENÍ DOKUMENTU „PODPORA PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA KRAJSKÉ 

A MÍSTNÍ ÚROVNI“ V SO ORP UNIČOV  
13. schválení podání v rámci vyhlášené výzvy MMR  - STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO 

ROZVOJE MAS UNIČOVSKO 2021 – 2027 
14. Diskuze, různé - vyhlášení výzvy PRV a IROP na nevyčerpané finanční prostředky 
15. 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 14.35 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 2020 a připravené výzvy pro rok 2021 

MAS Uničovsko vyhlásila  

4.výzva PRV v roce 2020 

MAS Uničovsko, o.p.s. přijala ve dnech 20.12.2019 do 28.2.2020 ve své 4. výzvě Programu 

rozvoje venkova celkem 34 žádostí o dotaci. Alokace pro danou výzvu činila 3.915.000 Kč. Dne 
6.5.2020 proběhl výběr projektů Výběrovou komisí a 11.5.2020 potvrdil tento výběr 

Programový výbor. Bylo podpořeno 20 podaných žádostí. Vybrané projekty byly podpořeny v plné výši. 
Celkem bylo podpořeno 14 projektů v rámci Fiche č.1 (zemědělské subjekty) a 6 projektů z Fiche č. 2 ( 
malí drobní podnikatelé). 

6. výzva PRV v roce 2021 

MAS Uničovsko, o.p.s. vyhlásila dne 5. 2. 2021 pátou výzvu v rámci PRV na dočerpání nevyčerpaných 
finančních prostředků. Žadatelé mohli své žádosti předkládat přes Portál farmáře v době od 5.3. 2021 - 
25. 3. 2021.Alokace pro danou výzvu činí 667.013 Kč z toho na podporu zemědělského podnikání je 
určena částka 345.217 Kč a pro rozvoj podnikání na venkově a rozvoj venkovské turistiky je to částka 
321.796 Kč 

Celkem byla přijato 20 žádostí o dotaci, které budou postoupeny k administrativní kontrole a přijatelnosti 
a dále pak k věcnému hodnocení výběrovou komisí MAS Uničovsko a poté schválený podpořené 
žádosti Programovým výborem.   

6 výzva IROP v roce 2021 

MAS Uničovsko, o.p.s. bude vyhlašovat 6. výzvu Bezpečnost obyvatel v dopravě na dosud nevyčerpané 
finanční prostředky v IROP. Žadatelé budou moci své žádosti předkládat přes systém MS2014+ na 
podzim 2021.Výzva bude vyhlášena 20.5.2021 a příjem žádosti bude ukončen 30.6.2021 a výše 
alokace činí 1.275.369,70 Kč. Výzva je zaměřena na Bezpečnost obyvatel v dopravě – výstavbu – 
rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků podél silnic  a ne kolem místních komunikací… 

Animace OP VVV – Šablony I i II v současné době míří ke svému závěrečnému schválení MŠMT 
ukončené projekty Šablony I a již se realizují projekty v rámci Šablon II pro ZUŠ, 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. Výzva k vyhlášení pro Šablony III byla vyhlášena již v březnu 2020. Žádosti 
se mohou podávat do konce června 2021 a mohou se realizovat do 30.6.2023  

3.Schválení výroční zprávy o činnosti a hospodaření za rok 2020 

Všichni partneři MAS byli seznámeni se zněním výroční zprávy o činnosti a hospodaření za rok 2020. 
MAS ukončila rok 2020 hospodářským ziskem + 3.060 Kč a je připravena pro následující programovací 
období. Žádný z partnerů k výroční zprávě o činnosti a hospodaření za rok 2020 nevznesl připomínky. 
Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2020 MAS Uničovsko, o.p.s. byla schválen plným počtem 
všech přítomných.(prezenční listina tvoří přílohu zápisu)  

 
4.schválení hospodářského výsledku za rok 2020 
Výsledek hospodaření vypovídá o tom, jaké jsou skutečné náklady a příjmy v daném roce. 
Hospodářský výsledek + 3.060 Kč za rok 2020 MAS Uničovsko, o.p.s. byl schválen plným počtem 
všech přítomných.(prezenční listina tvoří přílohu zápisu) 



      
      
      5. schválení účetní závěrky za rok 2020 

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 2020 proběhl a je povinný pro 
MAS. 
Účetní závěrka za rok 2020 MAS Uničovsko, o.p.s. byla schválen plným počtem všech 
přítomných.(prezenční listina tvoří přílohu zápisu) 

 
6. schválení členských příspěvků pro rok 2021 
Stejně jako v minulém roce, tak i v roce 2020 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 2020 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, Ing. Jan Škop, Karla 
Kupková, Ing. Marcela Berger Smrčková 

Náhradníci : Josef Dušek  

Složení výběrové komise bylo schváleno plným počtem všech přítomných.(prezenční listina tvoří přílohu 
zápisu. 

8. Schválení Zprávy o plnění integrované strategie k 31.12.2020 

Partneři obdrželi Zprávu o plnění integrované strategie k 31.12.2020, kterou jsou povinni všichni 
předkládat na MMR ke schválení.  

„Zpráva o plnění integrované strategie k 31.12.2020 byla plným počtem hlasů všech přítomných 
schválena. 

9. Schválení Monitorovací zprávy k projektu Provozní a animační výdaje MAS Uničovsko za rok 
2020 

Partneři obdrželi Monitorovací zprávu o k projektu Provozní a animační výdaje MAS Uničovsko za rok 
2020 ke schválení.  

„Monitorovací zprávy k projektu Provozní a animační výdaje MAS Uničovsko za rok 2020“ byla plným 
počtem hlasů všech přítomných schválena. 

 
10.schválení zpracování auditu za rok 2020 Ing. Janem Turoněm  
Jako v loňském roce musí MAS Uničovsko, o.p.s. nechat zpracovat povinný audit, který se do 
30.6.2020 opět předává na ŘO MMR a zveřejňuje ve Sbírce listin u příslušného soudu. Vypracování 
auditu za rok 2019 byl pověřen auditor Ing. Jan Turoň  
 



Zpracování auditu Ing. Janem Turoněm za rok 2020  byla schválena plným počtem všech 
přítomných.(prezenční listina tvoří přílohu zápisu) 
 
11. PROJEDNÁNÍ PŘÍPRAVY A SCHVÁLENÍ DOKUMENTU „PODPORA PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA KRAJSKÉ 

A MÍSTNÍ ÚROVNI“ V SO ORP UNIČOV  
 
Krajská pracovní skupina soc. služeb  KPSS zpracovává dokument Podpora plánování soc. služeb na 
krajské a místní úrovni v SO ORP Uničov, který mapuje střednědobé plánování soc. služeb včetně 
plánů rozvoje sociálních služeb. Tento dokument napomáhá pro vytvoření nástroje na rozvoj procesů 
sociálního začleňování prostřednictvím týmů a v systému služeb sociální prevence vytvářet příslušné 
vzdělávací programy zaměřené na potřeby ohrožených osob. Dokument je důležitým podkladovým 
materiálem pro plánování sociálních služeb a sociální práce na území Olomouckého kraje.  
Valná hromada vzala na vědomí dokument „PODPORA PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA KRAJSKÉ A MÍSTNÍ 

ÚROVNI“ V SO ORP UNIČOV  plným počtem hlasů všech přítomných 
 
12.projednání a schválení podání v rámci vyhlášené výzvy MMR  - STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO 

MÍSTNÍHO ROZVOJE MAS UNIČOVSKO 2021 – 2027 (KONCEPČNÍ ČÁST SCLLD PRO OBDOBÍ 2021-2027) 
 
Všichni partneři obdrželi pracovní verzi koncepční části Strategického dokumentu MAS Uničovsko pro 
období 2021-2027 a mohli podat připomínky. Jedná se je o jednu z částí připravovaných strategických 
dokumentů pro nadcházející nové období 2021-2027, kromě koncepční části bude vypracovaná i 
strategická část, jejíž součástí by měl být i akční plán. Výzva na předkládání koncepční části měla být 
vyhlášena v dubnu a jednotlivé MAS by měli předkládat ke schválení své koncepční části 
pravděpodobně do konce června 2021. Koncepční část bude kontrolována a posuzována hodnotiteli a 
pak by měla být podaná další část k posouzení strategická část s příslušným akčním plánem. Konkrétní 
informace k čerpání finančních prostředků v rámci jednotlivých operačních programů pro dané MAS 
nejsou zatím přesně stanoveny.   
 
Valná hromada projednala a schválila podání Žádosti MAS Uničovsko CLLD 2021-2027 do výzvy 
vyhlášené MMR - KONCEPČNÍ ČÁST SCLLD PRO OBDOBÍ 2021-2027.  Valná hromada schvaluje případné 
dopracování Strategického dokumentu MAS Uničovsko pro období 2021-2027 (KONCEPČNÍ ČÁST SCLLD 

PRO OBDOBÍ 2021-2027)  kanceláří MAS a deleguje poté schválení (po dopracování kanceláří MAS) 
Strategického dokumentu MAS Uničovsko pro období 2021-2027 rozhodujícím orgánem MAS 
Uničovsko -  usnesení bylo schváleno plným počtem hlasů všech přítomných. 
 
13. Diskuze – přechodné období  
MAS zatím nemají konkrétní informace na vyhlašování možných výzev pro přechodná období. Byla 
nastíněna možnost vyhlášení mimořádných výzev v rámci Programu rozvoje venkova, ale žádné bližší 
informace nebyly poskytnuty  z MZe. U dalších operačních programů jako je zaměstnanost či IROP se 
nepředpokládá vyhlášení mimořádných výzev. KS MAS OL kraje se snaží o vytvoření tzn. MALÝ 
LEADER, kde by bylo možné z fin. prostředků Ol. Kraje prostřednictvím MAS podpořit neziskové 
subjekty např. spolky, sdružení tak,  jak se to realizuje i v Pardubickém kraji. 

Různé 

závěr  
Jednání Valné hromady organizační složky MAS Uničovsko o.p.s. bylo v 16.40 ukončeno. 

V Medlově  28.4.2021 

Zapsala:                                                             Ing. Iveta Kopcová 



 

 

 


