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Pozvánka na zasedání valné hromady MAS Uničovsko o.p.s. 

 

zasedání se uskuteční v restauraci Hanačka v Troubelicích  

dne 29 .4. 2014 v 10.00 hod. 

 

 

Program: 

1. volba zapisovatele  
2. úvodní slovo předsedy správní rady MAS Uničovsko o.p.s. 
3. projednání přijetí nových členů -  SDH Dlouhá Loučka, SDH Troubelice, SDH Nová Hradečná, 

SDH Břevenec, Orel Jednota Troubelice, MŠ Troubelice, ZŠ Troubelice, Rodičovské sdružení při 
ZŠ Troubelice, TJ Sokol Nová Hradečná, INRSCOPE s.r.o.(Praha), TJ Sokol Troubelice 

4. schválení výroční zprávy  za rok 2013 
5. schválení hospodářského výsledku za rok 2013 
6. schválení výše příspěvků pro rok 2015 
7. ostatní: projekt RESTART 50+, Protipovodňové opatření – společný projekt, finanční příspěvek 

z Ol.kraje na podporu MAS, podpora SCLD (strategického dokumentu) pro další programovací 
období z MMR 

8. Diskuze, různé 
9. Závěr  

 

 

 

S pozdravem 

       Ing. Iveta Kopcová 
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Zápis ze zasedání valné hromady konané dne 26.6. 2013 

 

Jednání  valné hromady MAS Uničovsko, konané 29.4.2014 od 10.00 hod v Troubelicích, se zúčastnili 

tito členové- viz prezenční listina, příloha zápisu. 

 

Program: 

1.volba zapisovatele  
2. úvodní slovo předsedy správní rady MAS Uničovsko o.p.s. 
3. projednání přijetí nových členů -  SDH Dlouhá Loučka, SDH Troubelice, SDH Nová Hradečná, 

SDH Břevenec, Orel Jednota Troubelice, MŠ Troubelice, ZŠ Troubelice, Rodičovské sdružení 
při ZŠ Troubelice, TJ Sokol Nová Hradečná, INRSCOPE s.r.o.(Praha), TJ Sokol Troubelice, 
František Bačík – Čokoládovna Troubelice 

4. schválení výroční zprávy  za rok 2013 
5.  schválení hospodářského výsledku za rok 2013 
6. schválení výše příspěvků pro rok 2015 
7. ostatní: projekt RESTART 50+, Protipovodňové opatření – společný projekt, finanční příspěvek 

z Ol.kraje na podporu MAS, podpora SCLD (strategického dokumentu) pro další programovací 
období z MMR 

8. Diskuze, různé 
 
1. Volba zapisovatele 

Předseda správní rady jmenoval zapisovatelem valné hromady Ing. Ivetu Kopcovou. 

2. Přivítání, úvodní slovo předsedy správní rady MAS - zahájení valné hromady 

Jednání valné hromady (VH) zahájil v 10.10 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) 

 
3.Přijetí nových členů do MAS Uničovsko, o.p.s. 

Na základě doručených přihlášek nových členů bylo podáno 12 přihlášek o členství v MAS Uničovsko, 
o.p.s. Jedná se o neziskové organizace  a jednoho soukromého podnikatele : SDH Dlouhá Loučka, 
SDH Troubelice, SDH Nová Hradečná, SDH Břevenec, Orel Jednota Troubelice, MŠ Troubelice, ZŠ 
Troubelice, Rodičovské sdružení při ZŠ Troubelice, TJ Sokol Nová Hradečná, TJ Sokol Troubelice, 
František bačík – Čokoládovna Troubelice 
 INRSCOPE s.r.o.(Praha) – nesplňuje pravidla sídla nebo pobočky na území MAS,  
K dnešnímu dni měla MAS 26 členů přijetím 10 nových členů z neziskového sektoru a jednoho 
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z podnikatelské sféry jich bude mít celkem 36 členů. Z hlediska realizace projektů Místní podpora 
zaměstnanosti a RESTART 50+ dojde  k naplnění podmínek projektů, kde bylo stanoveno i rozšíření 
členské základy o další subjekty (zaměstnavatele Uničovska). Budou i nadále zachovány principy 
LEADER, kdy veřejný sektor nesmí přesáhnout 49% členství MAS : 9 členů veřejný sektor, 13 subjekt 
neziskový sektor a  14 subjektů ze soukromého sektoru (zemědělci a podnikatelé). Volba nových členů 
MAS byla schválena většinovým počtem hlasů všech přítomných., 1 se zdržel (prezenční listina tvoří 
přílohu zápisu) 
 

3. Schválení výroční zprávy za rok 2013 

Všichni členové obdrželi výroční zprávu, která obsahuje informace o počtu členů, počtu projektů a 
dalších aktivitách MAS Uničovsko, o.p.s. za rok 2013. Za toto programovací období MAS administrovala 
cca 73 projektů s dotací kolem 30 mil. Kč, přičemž pouze 3 subjekty odstoupily z realizace projektu na 
vlastní žádost, žádný projekt nebyl zastaven ze strany SZIF, oba projekty spolupráce (SPORT a HRY 
BEZ HRANIC – investiční projekt spolupráce a neinvestiční projekt spolupráce NEREZ) byly taktéž 
úspěšně zrealizovány. Na základě schválení výroční zprávy bude zpráva společně s auditorskou 
zprávou (která se zpracovává) zveřejněna ve sbírce listin na Krajském soudě. Výroční zpráva byla 
schválena plným počtem hlasů všech přítomných.(prezenční listina tvoří přílohu zápisu) 

5. Schválení hospodářského výsledku za rok 2013 (výroční zprávy) 
V současné době je prováděn účetní audit a externí audit dle pravidel SZIF, který je povinný již od roku  
2012. Účetnictví je vedeno dle platných zákonů a norem a taktéž čerpání dotací a jejich vedení 
účetnictví je v souladu s platnými zákony ČR a pravidly EU. Hospodářský výsledek za rok 2013 skončil 
se ziskem 389 tis. Kč ( za rok  2012 byla ztráta 10 tis. Kč. Kč, což bylo způsobeno – projekty 
spolupráce, které dosud nebyly vyúčtovány a uzavřeny.) Schválení hospodářského výsledku bylo 
schváleno plným počtem hlasů všech přítomných.(prezenční listina tvoří přílohu zápisu) 

6.Schválení výše příspěvků pro rok 2015 
Veškeré MAS získaly poslední finanční prostředky v letošním roce tzn. pro rok 2015 – pro další období 
2015 žádné finanční prostředky nejsou alokovány, protože nejsou schváleny žádné operační programy, 
ani certifikace či standardizace MAS, které jsou povinné k čerpání finančních prostředků pro následující 
období, taktéž nejsou schváleny ani podmínky (metodiky) pro tvorbu strategií. V současné době má 
MAS Uničovsko vyčerpán úvěr 1 mil. Kč, který byl vynaložen na předfinancování projektu RESTART 
společně s půjčkou ve výši 500 tis. Kč, tyto částky budou uhrazeny z proplacené monitorovací zprávy, 
která by měla činit částku 1,9 mil. Kč. Mas by neměla tedy k pololetí roku 2014 žádné úvěry a dluhy..  
Pro rok 2015 budou finanční příspěvky hrazeny následovně : obce 20 Kč na obyvatele,  neziskové 
organizace (příspěvkové org., dobrovolná sdružení, charita apod.) 1.000 Kč, právnické podnikatelké 
osoby 5000 Kč, fyzické podnikatelské osoby 2000 Kč a neziskové organizace 1000 Kč, město Uničov 
50.000 Kč 
Schválení příspěvků pro rok 2015 bylo schváleno většinovým počtem hlasů všech přítomných, 2 se 

zdržely.(prezenční listina tvoří přílohu zápisu) 

7.ostatní : Protipovodňové opatření – společný projekt, finanční příspěvek z Ol.kraje na podporu 
MAS, podpora SCLD (strategického dokumentu) pro další programovací období z MMR 
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Projekt RESTART 50+ prošel bez závad provedenou kontrolou řídícím orgánem MPSV a chýlí se ke 
konci. V současné době je vyhlášena nová výzva, která umožňuje předložení obdobných projektů jako 
byl RESTART 50+. Bylo schváleno plným počtem hlasů všech přítomných.(prezenční listina tvoří 
přílohu zápisu)podání žádosti na pokračování projektu RESTART 50+ v rámci vyhlášené výzvy MPSV 
do 30.5.2014. 

Projekt : Protipovodňové opatření, který se připravoval a měl řešit protipovodňové situace na území 6 
obcí – Medlov, Nová Hradečná,Paseka, Šumvald, Troubelice a Dlouhá Loučka připravovaný 
společností Crisis Consulting s.r.o.se nebude předkládat v rámci vyhlášené výzvy. MAS Uničovsko, 
o.p.s. nemůže být nositelem projektu : Zlepšení systému povodňové služby a preventivní 
protipovodňové ochrany obcí Uničovska (nesplňuje podmínky  potenciálního žadatele/ nositele dle 
pravidel OPŽP – osa 1.3, podoblast 1.3.1) – tato zásadní informace byla zjištěna 10.4.2014 (příjem 
žádostí byl do 15.4.2014). Mas Uničovsko, o.p.s. nebude hradit náklady z přípravy na projekt, ale obce 
se dohodly na společném jednání a poté i na možnosti částečné úhradě nákladů vzniklých společnosti 
Crisis Consulting s.r.o. 

Projekt Meziobecní spolupráce Obce sobě se realizuje pro celé území ORP a v současné době bylo 
všem zástupcům obcí z ORP zasláno k připomínkování  analytické zpracování strategických dokumentů 
z oblasti . odpadové hospodářství, školství a sociální služby. Připomínky se zasílají e-mailem do 
15.5.2014. 

MAS Uničovsko, o.p.s. předložila žádost o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Olomouckého 
kraje, kde je výše spoluúčasti MAS 40% a dotace z OL.kraje je ve výši 60% max. 115 tis. Kč na přípravu 
strategických dokumentů pro následující období. Taktéž MAS podala žádost v rámci vyhlášené výzvy 
z operačního programu OPTP na podporu SCLD (strategického dokumentu) pro další programovací 
období z MMR, kde je termín ukončení projektu  do 31.8.2014 
 
8.Diskuze, různé 
 
Opět bylo nastíněno, že je zapotřebí mít na další programovací období připravenou kvalitní strategii a 
MAS připravenou na úspěšnou certifikaci, bez které nebude možné čerpat finanční prostředky. Do 
dnešního dne, ale dosud nebyly schválena metodiky a závazné standardy pro certifikace MAS 
příslušnými ministerstvy. 
 
9.Závěr  
 
Jednání Valné hromady MAS Uničovsko o.p.s. bylo v 11.30 ukončeno. 
 
 
V Medlově  29.4.2014 
 

Zapsala:                                                             Ing. Iveta Kopcová 

 

Ověřovatel zápisu:                                             Ing. Tomáš Müller 
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