
Místní akční skupina Pobeskydí, z.s.p.o. 
739 53  Třanovice č.p. 1 

1 

Zápis 
ze zasedání programového výboru MAS Pobeskydí - z.s.p.o., 

uskutečněného v sídle sdružení Třanovice č.p. 1 
dne 28. 8. 2012 

 
Přítomni:   Ing. Oto Onderek – předseda PV, Ing. Dana Nováková – místopředsedkyně PV, Ing. Jaroslav 

Votýpka, Ing. Lukáš Halata, Ing. Milan Valeček   
 
Program zasedání: 

 
1. Zahájení, schválení programu 

 2. Kontrola zápisu z minulého zasedání a plnění usnesení valné hromady 
3. Návrh na úpravu Statutu programového výboru MAS Pobeskydí 
4. Informace o hodnocení MAS ČR 
5. Informace o realizaci Strategického plánu LEADER 
6. Příprava integrované strategie rozvoje území v působnosti MAS na období 2014 - 2020 
7. Tématický zájezd do Srbska  
8. Různé 
9. Usnesení a závěr 

 
AD 1) 
 
Zasedání programového výboru zahájil předseda programového výboru Ing. Oto Onderek. Konstatoval, že dle 
Statutu programového výboru je zasedání usnášeníschopné. Účastníci jednomyslně schválili zapisovatele Ing. 
Oto Onderka a ověřovatele zápisu Ing. Milana Valečka. Dále byl jednomyslně schválen program zasedání. 
 
AD 2) 
 
Na minulém zasedání programového výboru (27. 2. 2012) byly uloženy předsedovi programového výboru 
následující úkoly: 
-  uzavřít s NS MAS ČR podle výsledku jednání její valné hromady darovací smlouvu na finanční dar ve výši 
 8 000,- Kč – splněno, částka zaplacena; 
-  projednat se starosty obcí Stonava a Staré Město zařazení do území MAS Pobeskydí a vyžádat jejich souhlas 
 - splněno, písemný souhlas obou obcí obdržen po schválení zastupitelstvy obcí; 
-  navrhnout schválení rozšíření území působnosti na valné hromadě MAS Pobeskydí a následně zajistit  
 schválení SZIF dle Pravidel – splněno, bylo schváleno valnou hromadou i SZIF, promítnuto do vyhlášené        
 7. výzvy MAS Pobeskydí. 
   
Valná hromada 17. 4. 2012 uložila programovému výboru: 
-  zajistit dle doporučení kontrolní komise vyřazení poškozeného a nepoužívaného drobného majetku – 
 doposud nesplněno, PV ukládá řediteli MAS splnit tento úkol do konce roku 2012 – schváleno jednomyslně; 
-  zajistit vydání výroční zprávy za rok 2011 – splněno. 
 
AD 3) 
 
Ing. Onderek informoval o potřebě úpravy Statutu programového výboru v souvislosti s hodnocením MAS ČR 
2012. V dotazníku MZe pro hodnocení se vyskytl bodově hodnocený požadavek na to, aby v interním dokumentu 
(např. statutu) byla ustavena podmínka, že pokud se jednání vztahující se k SPL účastní více jak 50% členů 
z veřejné sféry, nebude orgán usnášeníschopný. Z tohoto důvodu byla navržena následující změna Statutu: 
V kapitole V. se ruší bod 4 a nahrazuje se novým zněním takto: 
„4. Programový výbor je usnášeníschopný při nadpoloviční účasti jeho členů, přičemž z přítomných členů  nesmí 
být více než 50% zástupců subjektů z veřejné sféry (zástupci obcí nebo svazku obcí). K přijetí usnesení je 
zapotřebí nadpoloviční většiny přítomných členů.“  
Programový výbor uložil řediteli MAS zpracovat nový Statut, kterým bude nahrazen Statut schválený PV 11. 12. 
2007. 
Schváleno jednomyslně. 
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AD 4) 
 
Ing. Onderek informoval o hodnocení MAS ČR, které proběhlo na MZe. Výsledky hodnocení byly obdrženy z MZe 
24. 8. 2012. V hodnotícím dotazníku vyplněném námi byly hodnotitelskou komisí sníženy body u otázek: č. 24 z 5 
na 3 body, č. 36 ze 2 na 0, č. 56 ze 6 na 4. Celkem bylo ze 137 námi navrhovaných bodů (maximum 150) uznáno 
131 a naše MAS zařazena do skupiny A (nejlépe hodnocené MAS). Po diskuzi PV uložil řediteli MAS podat       
do 7. 9. 2012 odvolání k hodnocení otázky č. 36, protože kritérium této otázky bylo prokazatelně splněno. 
Schváleno jednomyslně. 
 
AD 5) 
 
Předseda PV informoval o průběhu 7. výzvy k podávání žádostí a realizaci projektů z předcházejících výzev. 
V rámci 6. výzvy SZIF zastavil administraci projektu p. Slavomíra Žilinského „Hiporestaurace s ubytováním“, které 
bylo po odvolání obnoveno. Ze 4. výzvy doposud nebyla schválena žádost o proplacení projektu „Rozšíření 
ubytovací kapacity na Penzionu Jízdárna“ příjemce dotace REIT Jízdárna pod Lipovým s.r.o. z důvodu 
nenahlášených změn v technickém řešení projektu. Realizace ostatních schválených projektů probíhá podle 
plánu. 
Vzato na vědomí. 
 
AD 6) 
 
Předseda PV přednesl informaci o potřebě zahájit práce na integrované strategii rozvoje území v působnosti 
MAS Pobeskydí pro období 2014 - 2020. Moravskoslezský kraj vyhlásil pro MAS v MSK dotační program na 
podporu zpracování těchto strategií. MAS Pobeskydí podala žádost o dotaci a předpokládá se, že bude 
schválena. Dotace činí max. 160 000,- Kč, přičemž to představuje 70% nákladů na zpracování strategie, zbytek 
musí MAS hradit z vlastních zdrojů. Celkem tady max. uznatelné náklady na zpracování činí  228 571,- Kč. MAS 
Pobeskydí v současné době nedisponuje dostatečnou kapacitou na zpracování tohoto strategického dokumentu. 
Proto jsme v žádosti o dotaci uvedli řešit zpracování strategie dodavatelskou formou facilitátorem (koordinátorem) 
projektu, samozřejmě za účasti příslušných orgánů a zaměstnanců MAS a veřejnosti (komunitní plánování).     
Ing. Onderek navrhl, aby na tuto práci byla uzavřena smlouva s RNDr. Davidem Novákem, Ph.D., který v dané 
problematice profesně působí na Ostravské univerzitě, byl v minulosti zaměstnán v MAS Pobeskydí, podílel se 
na zpracování strategických dokumentů a území v působnosti MAS dobře zná. Práce na strategii je nutno zahájit 
nejpozději v říjnu 2012, aby mohly být úspěšně dokončeny v příštím roce. 
Schváleno jednomyslně. 
  
AD 7) 
 
Ve dnech 18. – 22. 9. 2012 organizuje Škola obnovy venkova ve spolupráci s MAS Pobeskydí a Asociací pro 
vzdělávání a regionální rozvoj v Padině studijní cestu do Srbské Vojvodiny. Všem členům MAS a starostům 
v území působnosti MAS byla zaslána nabídka k účasti na této studijní cestě. Předseda PV přislíbil finanční 
příspěvek MAS na dopravu ve výši max. 35 000,- Kč, který bude hrazen z nastřádaných daňových slev. Po 
diskuzi PV souhlasil s příspěvkem za podmínky, že studijní cesty se zúčastní alespoň cca 35 účastníků a z toho 
minimálně polovina z území působnosti MAS Pobeskydí.  
Schváleno jednomyslně. 
   
AD 8) 
 
a) Ing. Onderek podal informaci o přípravě standardů MAS navržených pracovní skupinou NS MAS ČR, ke 
kterým vznikla mezi členy NS MAS velmi kritická diskuze. Ze strany naší MAS byly zaslány připomínky.  
Vzato na vědomí. 
 
b)  Ing. Nováková vznesla dotaz, zda již byly zaplaceny členské příspěvky ze strany svazků obcí. Ing. Onderek 
informoval, že členové MAS – svazky obcí členské příspěvky již uhradily. Příspěvky (1 000,- Kč) doposud 
neuhradili: ŠOV Třanovice, Mateřské a rodinné centrum BAMBULÍN a Družstvo Raškovice.  
Vzato na vědomí. 
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AD 9) 
 
Na závěr bylo přijato následující 

U S N E S E N Í 
 

1. Programový výbor schvaluje: 
 - změnu Statutu programového výboru MAS Pobeskydí ve věci usnášeníschopnosti při účasti max. 

  50% zástupců veřejné sféry, viz bod AD 3) zápisu,  
 - zpracování integrované strategie rozvoje území dodavatelskou formou a uzavření smlouvy  

  s Davidem Novákem, 
 - příspěvek MAS na studijní cestu do Srbska ve výši max. 35 000,- Kč za podmínek uvedených 

  v bodě AD 7) zápisu. 
 

 2. Programový výbor ukládá: 
  - zajistit dle doporučení kontrolní komise vyřazení poškozeného a nepoužívaného drobného  
   majetku,  
  Z: Oto Onderek,   T: 31. 12. 2012; 
  - zajistit zpracování nového znění Statutu PV, 
   Z: Oto Onderek, T: 30. 9. 2012; 
  - podat odvolání na MZe proti hodnocení MAS Pobeskydí v otázce č. 36, 
   Z: Oto Onderek, T: 7. 9. 2012; 
   

3. Programový výbor bere na vědomí: 
 -  plnění úkolů z předchozího zasedání PV a VH, 
 -  informace o hodnocení MAS ČR 2012, 
 -  informace o průběhu 7. výzvy a realizaci projektů z předcházejících výzev, 
 - informace o přípravě standardů MAS navržených pracovní skupinou NS MAS ČR, 
 - stav úhrady členských příspěvků.  
 
 

Přílohy: 
- návrh standardů MAS, 
- připomínky MAS Pobeskydí k návrhu standardů. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Zapsal:  Ing. Oto Onderek                    Ověřil: Ing. Milan Valeček  
 
 
 
………………………………….                                                                    ………………………………… 
 
 
 
 
 


