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Pozvánka na zasedání valné hromady  

organizační složky MAS Uničovsko, o.s.p. 

 

zasedání se uskuteční v zasedací místnosti obecního úřadu Medlov  
dne 17 .2. 2015 v 9.00 hod. 

 
 
Program: 

1. volba zapisovatele , sčitatele a ověřovatele zápisu 
2. úvodní slovo předsedy správní rady MAS Uničovsko o.p.s. 
3. schválení jednacího řádu organizační složky MAS 
4. volba orgánů organizační složky MAS  - programový výbor, monitorovací výbor, 

výběrová komise 
5. Diskuze, různé  
6. Závěr  

 
 
 
S pozdravem 
       Ing. Iveta Kopcová 
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Zápis ze zasedání valné hromady organizační složky MAS Uničovsko, o.p.s.  
konané dne 17.02. 2015 

 
Jednání  valné hromady organizační složky MAS Uničovsko, konané 17.2.2015 od 9.00 hod 
v Medlově, se zúčastnili tito členové- viz prezenční listina, příloha zápisu. 
Program: 

1. volba zapisovatele , sčitatele a ověřovatele zápisu 
2.úvodní slovo předsedy správní rady MAS Uničovsko o.p.s. 
3.schválení jednacího řádu organizační složky MAS 
4.volba orgánů organizační složky MAS  - programový výbor, monitorovací výbor, výběrová 
komise 
5.Diskuze, různé  
6.Závěr  

 
1. Volba zapisovatele 
Předseda MAS Uničovsko, o.p.s. jmenoval zapisovatelem a sčitatelem valné hromady organizační 
složky  Ing. Ivetu Kopcovou, ověřovatelem zápisu byl jmenován Ing. Ondřej Plačko 
2. Přivítání, úvodní slovo předsedy správní rady MAS - zahájení valné hromady 
Jednání valné hromady organizační složky (VH org.) zahájil v 9.10 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 přípravu MAS na následující programovací období 2014-2020, 
kde je povinná standardizace MAS a až po získání standardizace se musí dopracovat Strategický 
dokument MAS Uničovsko, který musí být schválen MMR. Po těchto úkonech může být MAS 
vyhlašovatelem výzev v rámci PRV a IROP. Jednotlivé operační programy se stále ještě dopracovávají 
a nejsou schváleny. První čerpání a výzvy nového programovacího období se očekávají až začátkem 
roku 2016.  
Ke dni konání valné hromady partnerů MAS Uničovsko, o.p.s. podalo přihlášku a poté podepsalo 
partnerskou smlouvu  31 partnerů. Partneři vytvořili celkem 5 zájmových skupin : 

- Rozvoj venkova  - (veřejný sektor : obce, dobrovolné svazky obcí, příspěvkové organizace jako školy…) 
- Zemědělci – zemědělci, potravináři a subjekty podnikající v lesním hospodářství 
- Podnikatelé – ostatní podnikající mimo výše uvedené oblasti 
- Neziskový sektor – NNO jako sbory dobrovolných hasičů. sokol, orel –subjekty se společným zájmem je 

zlepšení  zázemí NNO 
- Veřejnost – ostatní – jednotlivci, kteří se zajímají o kvalitu života na venkově 

 
3.Schválení jednacího řádu organizační složky MAS 

Všichni partneři MAS byli seznámeni se stanovami a jednacím řádem organizační složky MAS, který byl 
vypracovaný právníkem dle metodiky pro povinnou standardizaci. Žádný z partnerů k tomuto jednacímu 
řádu nevznesl připomínky. Jednací řád organizační složky MAS Uničovsko, o.p.s. byl schválen 

plným počtem všech přítomných .(prezenční listina tvoří přílohu zápisu)  
 
4.Volba orgánů organizační složky MAS – programový výbor, monitorovací výbor a 

výběrová komise 

Partneři MAS byli seznámeni s důležitostí jednotlivých orgánů organizační složky MAS : programový 
výbor, monitorovací výbor a výběrová komise. Členové výborů jsou voleni na dobu 3 let pouze členové 
výběrové komise jsou voleni na dobu 1 roku. Partneři schválili plným počtem hlasů všech přítomných 
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počty v jednotlivých povinných orgánech : programový výbor bude mít 5 členů, monitorovací výbor jen 3 
členy a výběrová komise bude složena 7 členy . 
 
Návrh členů do programového výboru : 
Ing. Ondřej Plačko – obec Troubelice 
Mgr. Ondřej Schulz – ZŠ a MŠ Medlov 
P.Pavel Stužka – farář Římskokatolická farnost Nová Hradečná 
Bc. Alena Charouzová – vedoucí střediska charity Uničov 
ZOD Agro Dlouhá Loučka a.s. – Štěpán Červený 
Volba členů programového výboru byla schválena plným počtem hlasů všech 
přítomných.(prezenční listina tvoří přílohu zápisu) 
 
Návrh členů do monitorovacího výboru 
Petr Přichystal – obec Újezd 
Petr Bartůněk – SDH Troubelice 
Jakub Hruška – soukromý zemědělec 
Volba členů monitorovacího výboru byla schválena plným počtem hlasů všech 
přítomných.(prezenční listina tvoří přílohu zápisu) 
 
Návrh členů do 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 
Volba členů výběrové komise byla schválena plným počtem hlasů všech přítomných.(prezenční 
listina tvoří přílohu zápisu) 
 
Volba orgánů organizační složky byla schválena plným počtem hlasů všech přítomných.(prezenční 
listina tvoří přílohu zápisu) 
 

 

 

5. Diskuze, různé  
V současné době jsou připomínkovány operační programy včetně programu rozvoje venkova, tzn. není 
zatím stanovena konečná podoba těchto závazných dokumentů bez kterých nelze strategie MAS 
dokončit. 
Starosta města Uničov pan Mgr. Dalibor Horák nastínil problematiku školství. Na základních a středních 
školách chybí polytechnické vzdělávání a bylo by zapotřebí podpořit rozvoj této oblasti. Také představil 
možnost vypracování společného projektu na zpracování Místních akčních plánů (MAP) rozvoje školství 
v rámci správních obvodů ORP, kde by mohla být žadatelem MAS Uničovsko. 
Usnesení : valná hromada org. složky MAS Uničovsko, o.p.s. bere na vědomí informaci o vyhlášení 
výzvy na zpracování Místních akčních plánů rozvoje školství a ukládá rozpracovat dokumentaci pro 
případné podání žádosti v případě vyhlášení dotačního titulu MMR. 
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6.závěr  
 

Jednání Valné hromady organizační složky MAS Uničovsko o.p.s. bylo v 11.30 ukončeno. 
 
 
V Medlově  17.2.2015 
 
Zapsala:                                                             Ing. Iveta Kopcová 
 
Ověřovatel zápisu:                                             Ing. Ondřej Plačko 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


