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Zápis/usnesení z jednání Valné hromady MAS Mohelnicko, z.s.
ze dne 30. listopadu 2017
Předseda MAS Mohelnicko, z.s. pověřil vedením Valné hromady manažerku Jitku Macháčkovou,
zapisovatelkou byla určena Lenka Vlasová a ověřovatelem Lukáš Pospíšil. Valná hromada byla řádně
svolána. Jednání valné hromady začalo v 17:10, kdy bylo přítomno 21 členů (viz zápis prezenční
listiny) – Valná hromada je tímto usnášeníschopná, poměry zájmových skupin byly dodrženy.
Čas začátku nekoresponduje s časem uvedeným na pozvánce, protože členové před zahájením
jednání navštívili minimuzeum a zúčastnili se besedy/workshopu.
Program:
1) Schválení programu
2) Kontrola usnesení
3) Členské příspěvky pro rok 2017 a 2018
4) Finanční situace a závazky MAS
5) Volba členů Rady spolku
6) Aktivity MAS v rámci SCLLD v roce 2017
7) Plán výzev MAS na rok 2018
8) Aktivity MAS v rámci MAP vzdělávání 2017 a 2018
9) Zpráva Kontrolní komise
10) Různé

Ad1)
Manažerka představila zúčastněným program jednání, žádný z přítomných členů neměl připomínky
či požadavek na doplnění, upravení programu. Manažerka dala hlasovat o jeho schválení.
Usnesení č. 1: Valná hromada schvaluje předložený program zasedání Valné hromady MAS
Mohelnicko, z.s.
21 PRO

Ad2)
Výroční zpráva a Závěrečný účet za rok 2016 – výroční zpráva i závěrečný účet jsou zveřejněny ve
Sbírce listin
Vrácení finanční výpomoci Olomouckému kraji – původní prodloužený termín vrácení půjčky do
konce června 2017 byl prodloužen do konce prosince 2017; více v samostatném bodu jednání VH
Členské příspěvky na rok 2017 – sekretariát MAS obeslal všechny obce s žádostí o navýšení
členských příspěvků pro rok 2017
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Darovací smlouvy minimuzea – k dnešnímu dni máme předána minimuzea v Lošticích a Polici;
minimuzeím v Klopině a Úsově končila udržitelnost v listopadu, předání proběhne v nejkratší možné
době; zbývající minimuzea budou předána v létě 2018
Memorandum DDM – memoradum s DDM Magnet Mohelnice je podepsáno
Ad3)
Na základě výsledku jednání o výši členských příspěvků na rok 2017 na minulé Valné hromadě
sekretariát MAS obeslal všechny obce s žádostí o schválení nové výše v roce 2017
v zastupitelstvu/radě obce. Od všech obcí MAS získala kladné vyjádření o schválení nové výše
příspěvků, proto byly opětovně navrženy ke schválení členské příspěvky na rok 2017 v následující
výši:
- ZS 1 (obce) - 5.000 Kč + 5 Kč/obyvatel
- 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
Z diskuze vyplynulo, že obce schválily novou výši příspěvků pouze pro tento rok. Pro rok 2018 je
nutné, aby sekretariát MAS opět odeslal na obce žádost o dočasné zvýšení příspěvků, ve které bude
jednoznačně uveden důvod zvýšení a období po které budou nové příspěvky platné.
Usnesení č. 2: Valná hromada schvaluje výši členských příspěvků pro rok 2017, tak jak je uvedeno
výše v textu.
21 PRO
Usnesení č. 3: Valná hromada ukládá sekretariátu MAS za úkol rozeslat na všechny členské obce
písemnou žádost o navýšení členských příspěvků pro rok 2018 a dále.
21 PRO
Ad4)
MAS měla od roku 2016 otevřené dva komerční úvěry. Z úvěru, který měl splatnost v prosinci 2017
a byl otevřen na předfinancování projektu „Posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje
za účelem zlepšení řídících a administrativních schopností MAS“ (projekt 4.2), bylo čerpáno celkem
168.036,- Kč. Začátkem listopadu byl splacen a uzavřen. Druhý úvěr byl zřízen na předfinancování
projektu MAP, vyčerpáno je 237.210,- Kč a je splatný do prosince 2018.
MAS má od roku 2016 v rámci finanční návratné výpomoci půjčeno od Olomouckého kraje
400.000,- Kč. Z původního termínu splátky prosince 2016 je v současné době splatnost půjčky
prodloužena až na prosinec 2018.
Proplácení nákladů za projekt MAP probíhá průběžně během celého roku, kdy žádosti o platbu jsou
na ŘO předkládány čtvrtletně. Náklady na projekt 4.2 jsou propláceny nárazově, na základě
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průběžného předkládání vyúčtování na ŘO.
Usnesení č. 4: Rada spolku bere na vědomí aktuální finanční situaci a závazky MAS.
21 PRO
A5)
Rada spolku je jedním z povinných orgánů MAS, je sedmičlenná a volena na jeden rok. Rada spolku
ve stávajícím složení fungovala velice dobře, proto bylo přítomnými členy MAS navrženo zachovat
složení Rady spolku i nadále stejné. Všichni členové rady jsou aktivní, zúčastňují se pravidelně
zasedání Rady a projevili zájem ve svém členství setrvat.
Usnesení č. 5: Valná hromada schvaluje složení Rady spolku následovně:
– obec Líšnice, statutární zástupce Jiří Kvíčala, DiS.; obec Maletín, statutární zástupce
Ing. Petr Pospěch; město Mohelnice, statutární zástupce Ing. Pavel Kuba; SDH
Žádlovice, zástupce Ing. Zdeněk Fischer; Mgr. Ing. Pavel Němec, JK Pegas, zástupce
Vítězslav Kočka; Úsovsko, a.s – zmocněný zástupce Ing. Lukáš Pospíšil.
21 PRO
A6)
Od března, kdy MAS byla schválena strategie, sekretariát intenzivně pracoval na vyhlášení
jednotlivých výzev, dle nastaveného harmonogramu. Po absolvování nezbytných kroků, včetně
sepsání potřebné podpůrné dokumentace, MAS vyhlásila celkem 7 výzev napříč všemi
programovými rámci v celkové alokaci 17,22 mil. Kč.
IROP
- Infrastruktura pro vzdělávání – I., termín vyhlášení 28. 6. – 2. 8. 2017, alokace 1,8 mil. Kč
žadatelé vybraní k podpoře ze strany MAS: ZŠ Moravičany, obec Maletín
- Kvalita a dostupnost sociálních služeb – I., termín vyhlášení 29.6. – 5.9.2017,alokace 3 mil. Kč
žadatelé vybraní k podpoře ze strany MAS: Charita Zábřeh, Společnost Podané ruce o.p.s.
- Sociální podnikání, termín vyhlášení 3. 7. – 12. 9. 2017, alokace 2 mil. Kč
žadatelé vybraní k podpoře ze strany MAS: REPARTO Zábřeh, s.r.o., PeleRyz, z.ú.
OPZ
-

Prorodinná opatření – I., termín vyhlášení 29. 6. – 5. 9. 2017, alokace 1 mil. Kč
žadatelé vybraní k podpoře ze strany MAS: TJ MEZ Mohelnice, z.s., FBC Mohelnice z.s.
Podpora sociálních služeb – I., termín vyhlášení 5. 9. – 26. 10. 2017, alokace 4 mil. Kč
žadatelé vybraní k podpoře ze strany MAS: Charita Zábřeh, Společnost Podané ruce o.p.s.
Sociální podnikání, termín vyhlášení 6. 10. – 6. 12. 2017, alokace 1,22 mil. Kč
Výzva vyhlášena podruhé, při prvním vyhlášení nebyla přijata žádná žádost, v době konání
VH výzva nebyla ještě uzavřena.
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PRV – Fiche 1,2 a 4, termín vyhlášení 15. 6. – 19. 7. 2017
- Fiche 1 – Podpora zemědělských podniků, alokace 2,2 mil. Kč
žadatelé vybraní k podpoře ze strany MAS: ÚSOVSKO AGRO, s.r.o., Martin Zbořil, Vítězslav
Kočka, STATEK CHIRLES s.r.o.
- Fiche 2 – Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů, alokace 1 mil. Kč
žadatelé vybraní k podpoře ze strany MAS: Roman Činčara, ÚSOVSKO FOOD, a.s.
- Fiche 4 – Podpora efektivního hospodaření v lesích, alokace 1 mil. Kč
žadatelé vybraní k podpoře ze strany MAS: Lesní družstvo Háj, obec Police, obec Mírov,
Loštická lesní s.r.o.
V současné době jsou všechny obdržené žádosti o dotaci předány ke kontrole příslušným řídícím
orgánům.
Usnesení č. 6: Rada spolku bere na vědomí proběhlé aktivity v rámci SCLLD v roce 2017.
21 PRO
A7)
Ještě nejsou uzavřené všechny vyhlášené výzvy z roku 2017 a již se pracuje na vyhlášení výzev
v roce 2018. K IROP je nutné upravit Interní postupy, jejich úprava finišuje, poté budou odeslány
k připomínkování ŘO. V IROP bude v roce 2018 vyhlášena výzva na Podporu cyklodopravy a
bezpečnosti dopravy s alokací 7 878 000 Kč. V rámci OPZ bude vyhlášena výzva na Zaměstnanost
s alokací 2 mil. Kč. V rámci PRV opět půjde o jednu výzvu, která bude obsahovat Fichi 1 (Podpora
zemědělských podniků), alokace 2 mil. Kč a Fichi 3 (Podpora rozvoje nezemědělských činností),
alokace 1,2 mil. Kč. Ke všem vyhlášeným výzvám, stejně jako letos, bude vždy uspořádán
informační seminář pro žadatele. Předběžný plán, kdy budou jednotlivé výzvy vyhlašovány, jsou
jarní měsíce, i z důvodu závazku profinancovaní určité výše alokace do konce roku 2018 je nutné
s vyhlášením výzev neotálet.
Jak již jednou bylo zmíněno na dřívějších jednáních, všechny MAS v ČR, které nemají ve své strategii
zahrnut operační program Životního prostředí, byly osloveny s možností jeho přidání. V současné
době jsou již známé bližší informace a podmínky. V OPŽP bude možné dosáhnout až na 10 mil. Kč,
znamená to však do koce dubna provést změnu strategie. Samotné výzvy k OPŽP pak budou
vyhlašovány od srpna 2018.
Na první pohled se může zdát, že práce bude v následujícím roce méně, nicméně se budou
dokončovat výzvy z roku 2017, vyhlašovat nové, doplňovat strategie o OPŽP, připravovat změna
strategie k hodnocení mid-termu a v neposlední řadě je potřebovat podat nový projekt na 4.2, díky
kterému budou zajištěny finanční prostředky na fungování kanceláře do roku 2023.
Usnesení č. 7: Rada spolku bere na vědomí plán výzev a aktivity MAS na rok 2018.
21 PRO
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A8)
Během realizace projektu MAP vzdělávání se postupně daří více spolupracovat se všemi dotčenými
aktéry v území. Během uplynulého roku se několikrát sešly minitýmy, které průběžné pracují během
roku na úkolech, které vyvstanou při realizaci projektu. Již dvakrát byl aktualizován Strategický
rámec, který obsahuje všechny investiční i neinvestiční aktivity mateřských, základních škol, DDM i
ZUŠ. Během roku mohli nejen pedagogové, ale i občané mohelnicka absolvovat několik vzdělávací
seminářů. Poslední větší aktivitou bylo představení knihoven v regionu, kdy je tato aktivita
doplněna o podpůrnou kampaň Vyhledáváme nové čtenáře. Výstupem projektu MAP vzdělávání
jsou také vzdělávací materiály pro školy a školky. V současné době začínají přípravné práce na
zpracování a podání žádosti na MAP II., který bude navazovat na současný MAP.
Usnesení č. 8: Valná hromada bere na vědomí aktuální situace v projektu MAP vzdělávání.
21 PRO
A9)
Na začátku listopadu zasedala Kontrolní komise, tentokrát kontrolovala způsob výběru projektů
v proběhlých výzvách MAS, monitoring a hodnocení SCLLD a finanční závazky MAS. Z proběhlé
kontroly nebyly zjištěné žádné nedostatky.
Usnesení č. 9: Rada spolku bere na vědomí zprávu Kontrolní komise.
21 PRO
A10)
Zpracování žádostí o dotaci – sekretariát MAS v letošním roce, nad rámec realizace strategie,
pomáhal žadatelům se zpracováním žádostí o dotaci do různých dotačních titulů. Žadatelé o pomoc
byli členi MAS, ale také nečleni. Pokud by se zájem o pomoc z řad nečlenů výrazně zvýšil, bude
nutné vyřešit, jak bude nakládáno s touto pomocí. Jakákoliv pomoc členů MAS bude i nadále
nabízena zcela zdarma.

Zapsala: Lenka Vlasová
Ověřovatel: Ing. Lukáš Pospíšil

Ing. Lukáš Pospíšil
místopředseda MAS Mohelnicko, z.s.

Jiří Kvíčala, DiS.
předseda MAS Mohelnicko,z.s.

