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

konané dne 9.11. 2022 

 

Jednání  valné hromady MAS Uničovsko, konané 9.11.2022 od 9.30 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 členů správní rady 
4. schválení členů dozorčí rady 
5. schválení členů výběrové komise 
6. 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 9.35 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.  

 

3. schválení členů správní rady 
Předseda správní rady vybídl k volbě členů správní rady všechny přítomné a sdělil 

informaci o odstoupení člena správní rady : Lenky Niessnerové 

Původní členové správní rady : 

Vlastimila Švubová, Ing. Tomáš Müller, Jana Krasulová, Ing. Sylva Neveřilová, Ing. Josef 

Šenk, Štěpán Červený, Ing. Jan Škop, Ing. Svatopluk Martínek, Lenka Niessnerová  



 

Opětovně navrhovaní členové správní rady v původním složení budou doplněny o pana 

Michala Poštulku, který vystřídal paní Lenku Niessnerovou 

Správní rada – nové složení : 

Vlastimila Švubová, Ing. Tomáš Müller, Jana Krasulová, Ing. Sylva Neveřilová, Ing. Josef 

Šenk, Štěpán Červený, Ing. Jan Škop, Ing. Svatopluk Martínek,, Michal Poštulka 

Složení správní rady bylo schváleno plným počtem všech přítomných.(prezenční listina 

tvoří přílohu zápisu. 

Zvolení členové správní rady : 

Vlastimila Švubová, Ing. Tomáš Müller, Jana Krasulová, Ing. Sylva Neveřilová, Ing. Josef 

Šenk, Štěpán Červený, Ing. Jan Škop, Ing. Svatopluk Martínek,, Michal Poštulka 

 

4. schválení členů dozorčí rady  
Předseda vybídl k volbě členů dozorčí rady všechny přítomné a sdělil, že nikdo ze členů 

dozorčí rady nepožádal o odstoupení.  

Původní členi dozorčí rady : 

Ing. Jan Zahradníček, Ladislav Koláček, Petr Přichystal 

Opětovně navrhovaní členové dozorčí rady budou opakovaně zvoleni ke dni 9.11.2022 

Noví členi dozorčí rady : 

Ing. Jan Zahradníček, Ladislav Koláček, Petr Přichystal 

Složení dozorčí rady bylo schváleno plným počtem všech přítomných.(prezenční listina 

tvoří přílohu zápisu. 

Zvolení členové dozorčí rady : 

Ing. Jan Zahradníček, Ladislav Koláček, Petr Přichystal 

 
5.schválení členů výběrové komise 
 
Předseda vybídl k volbě členů výběrové komise všechny přítomné a sdělil informaci o 

odstoupení člena Karla Kupková,  



Původní členi výběrové komise : 

Mgr. Dalibor Horák, Vlastimila Švubová, Lenka Králová, Jana Krasulová, Ing. Jan Škop, Marcela Berger 
Smrčková, Karla Kupková 

Náhradníci : Josef Dušek 

 

Opětovně navrhovaní členové výběrové komise budou doplněni z důvodu odstoupení 

Karly Kupkové o nově navrhovaného člena Petra Bartuňka ke dni 9.11.2022 

Noví členi výběrové komise : 

Mgr. Dalibor Horák, Vlastimila Švubová, Lenka Králová, Jana Krasulová, Ing. Jan Škop, Marcela Berger 
Smrčková, Petr Bartuněk 

Náhradníci : Josef Dušek 

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

listina tvoří přílohu zápisu. 

Zvolení členové výběrové komise : 

Mgr. Dalibor Horák, Vlastimila Švubová, Lenka Králová, Jana Krasulová, Ing. Jan Škop, Marcela Berger 
Smrčková, Petr Bartuněk 

Náhradníci : Josef Dušek 

 
 
 
Shrnutí činnosti MAS Uničovsko, o.p.s. 
Je podán programový rámec a akční plán OPZ+, plánovaná alokace je ve výši 8.920.464,-- Kč a dále 

byla podána žádost o dotaci na projekt „Komunitní podpora regionu Uničovsko I“ v částce Kč 4.460.232,-

-. Tento projekt byl podán ve výzvě jako 26. v pořadí, tedy by se měl vejít do alokace výzvy OPZ+. Dne 

7. 9. 2022 projekt prošel kontrolou formálních náležitostí a přijatelnosti a postoupil do věcného hodnocení, 

které by mělo být ukončeno na přelomu měsíců 10/11 2022. Předložený projekt je zaměřen převážně na 

organizaci komunitních venkovských táborů a dále pak na komunitní práci se seniory. Pokud projekt bude 

vybrán k podpoře, bude realizován od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2025 a následně bude podána druhá žádost 

o dotaci na zbytek alokace.  

Připravován k podání je programový rámec IROP, naše MAS má alokovánu částku ve výši Kč 

28.582.279.-Kč. Předpokládaný termín podání programového rámce IROP je do konce měsíce 

října/listopadu 2022.  

Alokace MAS v SZP 2021 – 2027 je 14.444.525,- Kč.   



U PRV není ještě dočerpána alokace z tzv. přechodného období ve výši cca 363.000,-- Kč, na 

přelomu roku bude vypsána ještě jedna výzva.  

Zapojení MAS do OPŽP – zatím nejsou dojednány přesné podmínky zapojení MAS, platí varianta obálky 

cca 66 Kč/obyvatele v kraji. NS MAS zašle na MAS a KS instrukce k předvýběru MAS/projektů na úrovni 

KS. 

MAS je připravena i nadále bezplatně zpracovávat a administrovat projekty škol tzv. Šablon z OP 

JAK. 

MAS se dále zapojila do Platformy komunitní energetiky při NS MAS, projevila zájem o proškolení svého 

regionálního energetického koordinátora. Školení by mělo proběhnout na přelomu roku. Následně se 

MAS plánuje zapojit do výzvy EnKoMASy (poradenství MASek ohledně energetických úspor). 

Koordinátoři by měli být v regionu nápomocni v realizaci programu Nová zelená úsporám light.  Jednat 

by se dále mělo o možnosti případného vzniku energetického sdružení. 

Nevyjasněné prozatím zůstává avizované zapojení MAS do OP TAK. 

závěr 

Jednání Valné hromady MAS Uničovsko o.p.s. bylo v 11.40 ukončeno. 

 

V Medlově  9.11.2022 

 

Zapsala:                                                             Ing. Iveta Kopcová 

 

 

 


