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Zápis/usnesení z jednání Valné hromady MAS Mohelnicko, z.s.  
ze dne 22. listopadu 2022 

Místopředseda MAS Mohelnicko, z.s. pověřil vedením Valné hromady manažerku Jitku 
Macháčkovou, zapisovatelkou byla určena Jitka Macháčková a ověřovatelem Lenka Krátká. Valná 
hromada byla řádně svolána. Jednání valné hromady začalo v 16:00, kdy bylo přítomno 22 členů (viz 
zápis prezenční listiny) – Valná hromada je tímto usnášeníschopná, poměry zájmových skupin byly 
dodrženy. 
 
Program:  

1) Schválení programu 

2) Volba členů Rady spolku 

3) Volba členů Kontrolní komise 

4) Volba členů Výběrové komise 

5) Programové rámce SCLLD 2021+  

6) Členské příspěvky na rok 2022, 2023 

7) Různé 
 
Ad1) 
Manažerka představila zúčastněným program uvedený na pozvánce Valné hromady.  
 
Usnesení č. 1: Valné hromada schvaluje program zasedání Valné hromady MAS Mohelnicko, z.s.  

22 PRO, 0 PROTI 
Ad2) 
Rada spolku byla zvolena na jednání VH dne 15. 3. 2022. Výsledky komunálních voleb a následné 
změny na pozicích statutárních zástupců obcí se do složení Rady spolku nepromítly. Složení Rady 
spolku zůstává stejné, není třeba nová volba. 
 
Ad3) 
Na základě výsledků komunálních voleb a následných změn na pozicích statutárních zástupců obcí 
je třeba nově zvolit Kontrolní komisi. Kontrolní komise se schází dvakrát ročně a je volena na čtyři 
roky. Komise má za úkol kontrolovat účetnictví MAS, způsob hodnocení a výběr projektů 
k podpoření a další ekonomické náležitosti. Přítomnými členy MAS bylo navrženo následující složení 
komise: obec Klopina, statutární zástupce Ing. Jana Vachutková; město Loštice, statutární zástupce 
Bc. Šárka Seifertová Havelková; obec Třeština, statutární zástupce František Laštůvka; obec Police, 
zmocněný zástupce Ing. Soňa Fajtová; město Úsov, statutární zástupce Mgr. Benedikt Lavrinčík. 
 
Usnesení č. 2: Valná hromada schvaluje složení Kontrolní komise následovně: 

– obec Klopina, statutární zástupce Ing. Jana Vachutková; město Loštice, statutární 
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zástupce Bc. Šárka Seifertová Havelková; obec Třeština, statutární zástupce František 
Laštůvka; obec Police, zmocněný zástupce Ing. Soňa Fajtová; město Úsov, statutární 
zástupce Mgr. Benedikt Lavrinčík. 

17 PRO, 0 PROTI, 5 ZDRŽEL SE  
Ad4) 
Na základě výsledků komunálních voleb a následných změn na pozicích statutárních zástupců obcí 
je třeba nově zvolit Výběrovou komisi. Výběrová komise je jedním z povinných orgánů MAS, je 
sedmičlenná a volená na dva roky. Přítomnými členy MAS bylo navrženo následující složení komise: 
obec Moravičany, statutární zástupce Ing. Jaromíra Saňáková; obec Palonín, statutární zástupce Ing. 
Zdeněk Nejezchleba; obec Mírov, statutární zástupce Lubomír Pejchal; Spolek ručních řemesel 
Mohelnice, zástupce Vlasta Jirásková; ÚSOVSKO AGRO s.r.o., zmocněný zástupce Bc. Lenka Horká; 
Automotoklub Mohelnice v AČR, zástupce Miroslav Stratil, Mgr. Dagmar Tkáčová. 
 
Usnesení č. 3: Valná hromada schvaluje složení Výběrové komise následovně: 

– obec Moravičany, statutární zástupce Ing. Jaromíra Saňáková; obec Palonín, 
statutární zástupce Ing. Zdeněk Nejezchleba; obec Mírov, statutární zástupce 
Lubomír Pejchal; Spolek ručních řemesel Mohelnice, zástupce Vlasta Jirásková; 
ÚSOVSKO AGRO s.r.o., zmocněný zástupce Bc. Lenka Horká; Automotoklub 
Mohelnice v AČR, zástupce Miroslav Stratil, Mgr. Dagmar Tkáčová. 

15 PRO, 0 PROTI, 7 ZDRŽEL SE 
 
Ad5) 
MAS Mohelnicko má schválenou Koncepční část SCLLD 21+ a nyní pracuje na definování 
jednotlivých programových rámců a tzv. Akčních plánů. Akční plán obsahuje vymezení 
podporovaných oblastí a nastavení alokací.  

IROP – celková alokace pro MAS je 30 mil. Kč, přehled podporovaných oblastí je uveden 
v prezentaci, která je přílohou zápisu. Předpoklad vyhlašování prvních výzev je v 1. pol. roku 2023. 
Žadatelé budou na MAS předkládat pouze jednoduché projektové záměry. Vybrané projektové 
záměry následně dopracují do podoby žádosti o dotaci v systému MS 21+ a k žádosti přiloží 
stanovisko MAS o podpoře projektu. 
 
OPZ+ - MAS předložila v srpnu Akční plán ke schválení řídícímu orgánu a projekt, jehož nositelem 
bude sama MAS byl předložen v říjnu. Aktivity zahrnuté do projektu jsou: komunitní příměstské 
tábory, senior taxi, obecní koordinátoři. Celková alokace 10 mil. Kč. 
 
PRV – pokračuje beze změn, v tzv. přechodném dvouletém období. Letos byla vyhlášena 9. výzva 
s fichí č. 4 Podpora efektivního hospodaření v lesích a fichí č. 7 Rozvoj a obnova obcí. V roce 2023 
bude vyhlášena výzva č. 10 s fichí č. 1 Podpora zemědělských podniků – alokace 1 mil. Kč a s fichí č. 
7 Rozvoj a obnova obcí – alokace dle aktuálního stavu čerpání.  
 
OPŽP – vymezena pouze jedna oblast podpory pro MAS a to Snížení energetické náročnosti 
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veřejných budov a veřejné infrastruktury. Alokace pro všechny MAS v ČR je 400 mil. Kč, pro 
Olomoucký kraj pak 29 mil. Kč. Způsob rozdělení alokace mezi MAS v rámci kraje nyní není znám. Za 
MAS Mohelnicko byly zaslány projektové záměry z území v rámci předběžného zjišťování zájmu a 
připravenosti projektů.  

OP TAK (Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost) – pro všechny MAS v ČR je celková 
alokace 1 mld. Kč. Podporovány budou projekty malých a středních podniků zaměřené na pořízení 
nových technologických zařízení a vybavení, strojů, automatizace, digitalizace. Celkové náklady 
max. 2 mil. Kč, jednoetapové projekty, režim podpory de minimis. 

Informace k ostatním aktivitám MAS: 

Nová zelená úsporám LIGHT – výzva bude vyhlášena v lednu 2023. MAS jsou v dokumentaci k výzvě 
uvedeny jako poradenská místa. Účast MAS není povinná. Zapojení se do administrace výzvy bude 
pro MAS finančně ohodnoceno. Do konce roku proběhne školení. MAS Mohelnicko má zájem 
zapojit se do administrace výzvy. Tým pro řešení výzvy: Jitka Macháčková, Adéla Teterová, Antonín 
Pospíšil. 

Komunitní energetika – téma řešené na NS MAS intenzivně v posledních dvou letech. Založena 
Platforma Komunitní energetiky NS MAS ČR, MAS Mohelnicko je členem. V lednu/únoru 2023 
proběhnou školení pro tzv. regionální energetické koordinátory. Je otevřena výzva č. 6 NPO 
(Národní plán obnovy), z níž lze získat až 150 tis. Kč na podporu činnosti regionálního energetického 
koordinátora. 

Ad6) 
Členské příspěvky na rok 2022 byly ke dni konání VH 22. 11. schváleny všemi členskými obcemi. 
Faktury k úhradě členských příspěvků budou rozeslány do konce roku.  

Členské příspěvky, které jsou jediným zdrojem příjmů MAS, jsou nastaveny tak, aby pokryly 5% 
spoluúčast na projektu 4.2 „Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Mohelnicko, z.s. 
II.“ a náklady, které nelze hradit z realizovaných projektů. Z důvodu ukončování výše uvedeného 
projektu v roce 2022/2023, dočerpání finančních prostředků a zajištění průběžného financování 
chodu sekretariátu byla navržena zvýšená sazba členských příspěvků pro rok 2023, stejně jako tomu 
bylo v roce 2022. 

−ZS 1 (obce) - 5.000 Kč + 5 Kč/obyv. 

−ZS 2 (zemědělství, lesnictví, potravinářství) – malé organizace 1.500 Kč 
                                                                                      – velké organizace 5.000 Kč  

−ZS 3 (podnikatelé v ostatních oblastech) 1.500 Kč  

−ZS 4 (vzdělávání, sociální služby) 1.500 Kč  

−ZS 5 (spolky) – 1.500 Kč  

−ZS 6 (občané) – 1.200 Kč.  
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Usnesení č. 4: Valná hromada bere na vědomí informaci o výši členských příspěvků v roce 2022. 
 
Usnesení č. 5: Valná hromada schvaluje návrh členských příspěvků pro rok 2023 ve zvýšené sazbě a 
ukládá sekretariátu MAS za úkol rozeslat na všechny členské obce žádost o navýšení členských 
příspěvků. 

−ZS 1 (obce) - 5.000 Kč + 5 Kč/ob. 

−ZS 2 (zemědělství, lesnictví, potravinářství) – malé organizace 1.500 Kč 
                                                                                      – velké organizace 5.000 Kč  

−ZS 3 (podnikatelé v ostatních oblastech) 1.500 Kč  

−ZS 4 (vzdělávání, sociální služby) 1.500 Kč  

−ZS 5 (spolky) – 1.500 Kč  

−ZS 6 (občané) – 1.200 Kč.  
22 PRO, 0 PROTI 

 
Ad7)  
V prosinci letošního roku bude ukončen projekt MAP II. Jedněmi z posledních aktivit je pořízení 
matematických pomůcek pro MŠ a ZŠ v regionu a pořízení společenských a deskových her do 
knihoven. Od ledna do listopadu 2023 poběží realizace návazného projektu MAP III. 
 
Zapsala: Jitka Macháčková 
Ověřovatel: Lenka Krátká 
 

  Ing. Zdeněk Fischer 
               místopředseda MAS Mohelnicko, z.s.  
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