
Místní akční skupina Pobeskydí – zájmové sdružení právnických osob 
739 53  Třanovice čp. 1 

 
 

 

 
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 

Z á p i s 
ze zasedání valné hromady, konaného ve školící místnosti VPZ Třanovice čp. 1 

v úterý 25. 6. 2013 v 10:00 hod. 
 
Přítomni: dle prezenční listiny 
 
Program zasedání: 

 
1. Zahájení, schválení programu, volba zapisovatele a ověřovatele zápisu 
2. Kontrola zápisu z minulého zasedání 
3. Informace ze zasedání programového výboru 
4. Zpráva kontrolní komise 
5. Výroční zpráva MAS Pobeskydí za rok 2012 
6. Rozpočet MAS na rok 2013 
7. Monitorovací zpráva o realizaci Strategického plánu LEADER 
8. MAS po roce 2013 
9.  Různé 
10. Usnesení a závěr 
 
AD 1)  Zahájení, schválení programu, volba zapisovatele a ověřovatele zápisu 

Předseda programového výboru Oto Onderek přivítal všechny přítomné členy valné hromady. Dále 
konstatoval, že valná hromada je usnášeníschopná vzhledem k přítomnosti 10-ti členů (3 veřejná 
sféra,7 soukromá) s platným hlasem (5 omluveno, 4 neomluveni). Předseda PV seznámil přítomné 
s programem zasedání a vyzval je k případnému doplnění nebo návrhu změn. K programu nebyly 
vzneseny žádné další připomínky a byl jednomyslně schválen. Zapisovatelkou byla zvolena 
jednomyslně Věra Kratochvílová, ověřovatelem zápisu Ing. Petr Krzywoń. 

AD 2)  Kontrola zápisu z minulého zasedání 

Na minulém zasedání valné hromady, které se konalo 11. 12. 2012, byl programovému výboru uložen 
úkol: 
- zajistit registraci nových Stanov MAS Pobeskydí s promítnutými změnami na Krajském úřadu 

v Ostravě a zajistit jejich vydání a zveřejnění – splněno, zveřejněno na webu 12. 12. 2012, 
odesláno na KÚ dne 11. 1. 2013, potvrzení o změně obdrženo 23. 1. 2013, 

- zajistit dle doporučení kontrolní komise vyřazení poškozeného a nepoužívaného drobného 
majetku – splněno. 

 Usnesení: Valná hromada bere na vědomí splnění úkolů z minulého zasedání. 
Hlasování: 10 pro; 0 proti; 0 se zdrželo 

AD 3)  Informace ze zasedání programového výboru 

Předseda PV informoval členy valné hromady o obsahu zasedání programového výboru, které se 
uskutečnilo 10. 6. 2013. 
Na svém zasedání programový výbor projednal a schválil Monitorovací zprávu o realizaci 
Strategického plánu LEADER MAS Pobeskydí k 31. květnu 2013 a uložil řediteli MAS seznámit s jejím 
obsahem účastníky zasedání valné hromady (viz bod 7 programu VH). 
Dále programový výbor projednal a doporučil ke schválení valné hromadě Výroční zprávu za rok 2012 
a návrh rozpočtu na r. 2013 (viz body 5 a 6 programu VH). 

Usnesení: Valná hromada bere na vědomí informace o obsahu zasedání programového výboru 
 dne 10. 6. 2013. 
Hlasování:  10 pro; 0 proti; 0 se zdrželo. 
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AD 4)  Zpráva kontrolní komise 

Člen kontrolní komise Ing. Karel Obluk přednesl zprávu kontrolní komise o hospodaření MAS 
Pobeskydí za rok 2012 ze dne 21. 3. 2013, kdy bylo uskutečněno zasedání této komise. V závěru 
zprávy kontrolní komise konstatovala, že v kontrolovaných oblastech nebyly shledány žádné 
nedostatky nebo rozpory. Kontrolní komise doporučila valné hromadě schválit předkládanou výroční 
zprávu za rok 2012, včetně účetní závěrky. 

Usnesení:  Valná hromada bere na vědomí zprávu kontrolní komise ze dne 21. 3. 2013 
o hospodaření MAS za rok 2012. 

Schváleno:  10 pro; 0 proti; 0 se zdrželo. 

AD 5)  Výroční zpráva MAS Pobeskydí za rok 2012 

Předseda PV seznámil přítomné s obsahem Výroční zprávy MAS Pobeskydí za rok 2012. Text výroční 
zprávy byl již dříve elektronickou poštou rozeslán členům valné hromady k připomínkám. Ke zprávě 
nebyly vzneseny žádné připomínky. Ing. Krystyna Nováková seznámila přítomné s plněním rozpočtu 
a  s výsledky účetní závěrky za r. 2012. 

Usnesení: Valná hromada schvaluje Výroční zprávu MAS Pobeskydí za rok 2012, včetně účetní
 závěrky a ukládá programovému výboru zajistit vydání výroční zprávy. 
Schváleno:  10 pro; 0 proti; 0 se zdrželo. 

AD 6)  Rozpočet MAS na rok 2013 

Návrh rozpočtu na rok 2013 přednesla Ing. Krystyna Nováková, účetní - ekonom MAS. K rozpočtu 
nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Usnesení: Valná hromada schvaluje rozpočet MAS Pobeskydí na rok 2013 s celkovými plánovanými 
 výdaji ve výši 2 228 500 Kč a celkovými plánovanými příjmy 2 096 000 Kč. 
Schváleno:  10 pro; 0 proti; 0 se zdrželo. 

AD 7)  Monitorovací zpráva o realizaci Strategického plánu LEADER (SPL) 

Členové VH obdrželi předem elektronickou poštou Monitorovací zprávu o realizaci Strategického 
plánu LEADER MAS Pobeskydí k 31. květnu 2013, ve které je podrobně popsán a analyzován stav 
realizace SPL. Ing. Onderek účastníky zasedání VH seznámil s obsahem monitorovací zprávy. 
K 31. 5. 2013 bylo od roku 2008 přiděleno na projekty v MAS celkem 80 930 720 Kč. Z přidělených 
prostředků zůstává nevyčerpáno 7 930 Kč, které již nebylo možné přidělit na žádný projekt, což činí 
0,0098 % z disponibilních prostředků za celé období. Ke stejnému datu bylo zrealizováno 
a proplaceno 66 projektů, doposud v procesu administrace zůstává 32 projektů. 

Plnění SPL dle fichí (proplacené i doposud neproplacené žádosti): 

2008 - 2013 Fiche 1 Fiche 2 Fiche 3 Fiche 4 Fiche 5 Celkem 

Skutečnost v Kč 35 315 353 8 773 407 8 163 243 4 734 407 23 944 310 80 930 720 

Skutečnost v % 43,64 10,84 10,09 5,85 29,59 100,00 

Plán v % dle SPL 44,00 10,00 10,00 6,00 30,00 100,00 

Ke zprávě nebyly vzneseny připomínky ani dotazy. 

Usnesení: Valná hromada bere na vědomí Monitorovací zprávu o realizaci Strategického plánu 
 LEADER MAS Pobeskydí k 31. květnu 2013. 
Přišel Ing. Jaroslav Votýpka, zástupce člena LUSTON o.p.s. (4 zástupci veřejné sféry, 7 soukromé). 
Schváleno:  11 pro; 0 proti; 0 se zdrželo. 

AD 8)  MAS po roce 2013 

Ing. Onderek informoval, že k současnému datu není oficiálně schválen žádný dokument, týkající se 
čerpání fondů EU po roce 2013. Očekává se, že schvalování MAS pro období 2014 – 2020 proběhne 
v následujících fázích: 

a) Certifikace MAS – splnění kritérií přijatelnosti MAS. Kritéria stanoví Ministerstvo zemědělství asi 
koncem srpna 2013. První výzva pro MAS má být v lednu 2014, druhá v červnu 2014. Předběžná 
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informace o počtu členů MAS důležitá pro nás: minimálně 1 člen MAS na 2 000 obyvatel v území. 
MAS Pobeskydí by musela mít skoro 50 členů, z toho maximálně polovina z veřejné sféry. 

b) Integrovaná strategie území (ISÚ) – metodika pro tvorbu ISÚ je v garanci Ministerstva pro místní 
rozvoj. Tvorby se aktivně účastnil vyjednávací tým NS MAS ČR. V současné době je v mezirezortním 
připomínkovém řízení. Schvalovat bude pravděpodobně MMR, případně vláda s původním termínem 
konec května 2013. Tento termín nebyl dodržen a není známo, kdy se tak stane. 

c) Programové rámce pro jednotlivé operační programy a PRV – schválení metodiky pro tvorbu 
programových rámců bude navazovat na schválení metodiky pro ISÚ. Schvalovat bude vláda asi 
v lednu 2014. 
Usnesení: Valná hromada bere na vědomí informace o předpokládaném schvalování místních 

akčních skupin na období 2014 – 2020. 

AD 9)  Různé 

a) Ing. Onderek požádal valnou hromadu o schválení výše členských příspěvků pro rok 2014. 
V letošním roce to bylo 1 000 Kč na jednoho člena. 

Usnesení: Valná hromada schvaluje členské příspěvky pro rok 2014 ve výši 1 000 Kč na člena. 
Hlasování:  11 pro; 0 proti; 0 se zdržel 

b) Ing. Karel Obluk se pozastavil nad tím, že bylo vyhlášeno opatření PRV III.4.1 na podporu nově 
vznikajících MAS za cca 25 mil. Kč, když dle dostupných informací je nepravděpodobné, že všechny 
MAS budou podpořeny v PRV pro období 2014 – 2020. Ing. Onderek k tomu sdělil, že je třeba vyčkat, 
jelikož žádné definitivní rozhodnutí doposud nepadlo. 

c) Ing. Karel Obluk vyjádřil uspokojení, že se podařilo prakticky vyčerpat všechny alokované finanční 
prostředky na celé období 2007 – 2013. 

AD 10)  Usnesení a závěr 

Na závěr bylo přijato následující 
U S N E S E N Í 

1. Valná hromada schvaluje:  
 - Výroční zprávu za rok 2012 včetně účetní závěrky, 
 - rozpočet na rok 2013 s celkovými plánovanými výdaji ve výši 2 228 500 Kč a celkovými příjmy 
  ve výši 2 096 000 Kč, 
 -  členské příspěvky pro rok 2014 ve výši 1 000,- Kč na člena. 

2. Valná hromada ukládá programovému výboru: 
  - zajistit vydání Výroční zprávy MAS Pobeskydí za rok 2012. 

3. Valná hromada bere na vědomí: 
  - splnění úkolů z minulého zasedání, 

 - informace o obsahu zasedání programového výboru ze dne 10. 6. 2013, 
  - zprávu kontrolní komise ze dne 21. 3. 2013 o hospodaření MAS za rok 2012, 
  - Monitorovací zprávu o realizaci Strategického plánu LEADER MAS Pobeskydí k 31. 5. 2013, 
  - informace o předpokládaném schvalování místních akčních skupin na období 2014 – 2020. 

 
Předseda PV poděkoval všem za účast a zasedání valné hromady ve 12:00 hod. ukončil. 
 
 
Zapsala: Věra Kratochvílová                                                                                     Ověřil: Ing. Petr Krzywoń 
 
 
 
………………………………… ...……………………………… 
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