
Standardizace MAS 

Společnost MAS Uničovsko, o.p.s.  je z principu neziskovou organizací nezávislou 

na politickém rozhodování. Základním cílem MAS je zlepšování kvality života ve venkovských 

oblastech. Jedním z nástrojů je také aktivní získávání a rozdělování dotačních prostředků. 

Organizační jednotka - MAS 

Společnost má následující orgány – Valnou hromadu (složena ze zakladatelů), Správní radu, 
Dozorčí radu, Ředitele a MAS (s vlastními orgány). 

 
Vzhledem k nově struktuře společnosti je zřízena organizační složka MAS Uničovsko jako 

podpůrná struktura pro dotace fungující metodou LEADER, která má své orgány – Valnou hromadu 
MAS (nejvyšší orgán MAS složený ze všech partnerů), Programový výbor (rozhodovací orgán), 
Výběrovou komisi (orgán pro hodnocení a výběr vhodných projektů k finanční podpoře), a 
Monitorovací výbor (kontrola činnosti MAS v souladu se zákony, s metodikami). 

MAS je tvořena všemi partnery MAS, kteří zastupují veřejné a soukromé 

místní socioekonomické zájmy. Partner MAS může být kromě nejvyššího orgánu členem pouze 

jednoho povinného orgánu organizační složky MAS. MAS je otevřeným partnerstvím. 

Podmínky pro přistoupení partnerů včetně práv a povinností partnerů upravuje partnerská 

smlouva. Přihlášku naleznete v sekci dokumenty společnosti. 

Územní působnost MAS je na katastru následujících obcí: 

Území působení MAS je vymezeno katastry obcí : Medlov, Troubelice, Újezd, Nová Hradečná, 

Šumvald, Paseka, Dlouhá Loučka, Lipinka a město Uničov.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Počet obcí:         9 

Počet obyvatel: 22 519  k 1.1.2014 



Orgány společnosti  

Správní rada 

 

Správní rada:  
 

předseda správní rady:  

  Ing. TOMÁŠ MÜLLER, dat. nar. 28. dubna 1966  

Nová Hradečná 133, PSČ 78384  

 

člen správní rady:  

  JIŘÍ BLAŽEK, dat. nar. 9. listopadu 1951  

Paseka 222, PSČ 78397  

 

člen správní rady:  

  JANA KRASULOVÁ, dat. nar. 30. července 1961  

č.p. 4, 785 01 Mladějovice  

 

člen správní rady:  

  Ing. JOSEF ŠENK, dat. nar. 19. listopadu 1975  

Šumvald - Břevenec 76, PSČ 78385  

 

člen správní rady:  

  VLASTIMILA ŠVUBOVÁ, dat. nar. 4. září 1957  

Troubelice 72, PSČ 78383  

 
člen správní rady:  

  ŠTĚPÁN ČERVENÝ, dat. nar. 11. července 1976  

Uničov, Gen. Svobody 1200, PSČ 78391  

 

člen správní rady:  

  Ing. JAN ŠKOP, dat. nar. 5. března 1962  

Hlivice 25, PSČ 78391  

 
člen správní rady:  

  SYLVA NEVĚŘILOVÁ, dat. nar. 13. prosince 1963  

č.p. 158, 783 83 Troubelice  

 

člen správní rady :  

  JOSEF BARTUNĚK, dat. nar. 11. května 1954  

č.p. 324, 783 83 Troubelice  

 

 



Dozorčí rada 

předseda dozorčí rady:  

  Ing. JAN ZAHRADNÍČEK, dat. nar. 28. února 1960  

Medlov 263, PSČ 78391  

 

člen dozorčí rady:  

  MILAN MAZÁK, dat. nar. 4. března 1956  

Dlouhá Loučka, Zámecká 373, PSČ 78386  

Den vzniku členství: 29. června 2009 

 
člen dozorčí rady:  

  VLADIMÍR KONUPKA, dat. nar. 19. května 1947  

Dlouhá Loučka, Šumvaldská 77, PSČ 78386  

 

 

Přehled členů orgánů organizační jednotky MAS  

 

Složení programového výboru : 

Ing. Ondřej Plačko – obec Troubelice - předseda 

Mgr. Ondřej Schulz – ZŠ a MŠ Medlov 

P.Pavel Stužka - farář Římskokatolické farnosti v Nové Hradečné 

Bc. Alena Charouzová – vedoucí pobočky charity  v Uničově 

ZOD Agro Dlouhá Loučka a.s. – Štěpán Červený 

 

Složení monitorovacího výboru 

Petr Přichystal – obec Újezd - předseda 

Petr Bartůněk – SDH Troubelice 

Jakub Hruška – soukromý zemědělec 

 

 

 

 



Složení členů výběrové komise 

Mgr. Dalibor Horák – město Uničov 

Vlastimila Švubová – SDH Medlov 

Jana Krasulová – Paseka, zemědělská a.s. 

Miroslav Ševčík – ZŠ Troubelice 

Milan Mazák – podnikatel 

Josef Dušek – soukromý zemědělec 

Karla Kupková - podnikatel 

 

 

 

Zájmové skupiny MAS: 

- Rozvoj venkova  - veřejný sektor : města, obce, dobrovolné svazky obcí, 
příspěvkové organizace zřizované obcí jako školy… 

 
- Zemědělci – zemědělci, potravináři a subjekty podnikající v lesním 

hospodářství 

 
- Podnikatelé – ostatní podnikající mimo výše uvedené oblasti a na 

poskytování služeb 
 

- Neziskový sektor – NNO jako sbory dobrovolných hasičů, tělovýchovné 

jednoty sokol, orel atd. subjekty se společným zájmem o zlepšení zázemí  
 

- Veřejnost – ostatní – jednotlivci, kteří se zajímají o kvalitu života na 
venkově jak po materiální, tak po duchovní stránce 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


