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

 

zasedání se uskuteční v zasedací místnosti v Medlově  

dne 23 .3. 2016 v 9.00 hod. 

 

 

Program: 

1. volba zapisovatele  
2. úvodní slovo předsedy správní rady MAS Uničovsko o.p.s. 
3. projednání přijetí nových členů -  Děkanátní centrum pro rodinu Šternberk se sídlem v Uničově 
4. schválení výroční zprávy o činnosti a hospodaření  za rok 2015 
5. schválení hospodářského výsledku za rok 2015 
6. schválení účetní závěrky za rok 2015 
7. schválení strategie CLLD 2014-2023 (strategického dokumentu) pro další programovací období  
8. Diskuze, různé 
9. Závěr  

 

 

 

S pozdravem 

       Ing. Iveta Kopcová 
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Zápis ze zasedání valné hromady MAS Uničovsko, o.p.s.  

konané dne 23.03. 2016 

 

Jednání  valné hromady organizační složky MAS Uničovsko, konané 23.3.2016 od 9.00 

hod v Medlově, 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 -  Děkanátní centrum pro rodinu Šternberk se 
sídlem v Uničově 
4     schválení výroční zprávy o činnosti a hospodaření  za rok 2015 
5     schválení hospodářského výsledku za rok 2015 
6     schválení účetní závěrky za rok 2015 
7     schválení strategie CLLD 2014-2023 (strategického dokumentu) pro další 

programovací období  
8     Diskuze, různé 

     Závěr  

 

1. Volba zapisovatele 

Předseda MAS Uničovsko, o.p.s. jmenoval zapisovatelem valné hromady Ing. Ivetu 

Kopcovou. 

 

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

Jednání valné hromady zahájil v 9.05 hod. předseda Správní rady pan Ing. Tomáš 

Müller, který všechny přivítal a zahájil valnou hromadu seznámením s programem. 
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Program byl schválen plným počtem hlasů všech přítomných.(prezenční listina tvoří 

přílohu zápisu) 

Předseda správní rady zmínil důležitou přípravu MAS na následující programovací 

období 2014-2020, kde byla povinná standardizace MAS , kterou  naše MAS již získala a 

nyní se musí předložit Strategický dokument MAS Uničovsko, který musí být schválen 

MMR a všemi dalšími příslušnými orgány. Po těchto úkonech může být MAS 

vyhlašovatelem výzev v rámci PRV a IROP, OP Z. První čerpání a výzvy z nového 

programovacího období se očekávají až začátkem roku 2017.  

 

 

3.Projednání nového člena -  Děkanátní centrum pro rodinu Šternberk se sídlem 

v Uničově 

MAS obdržela žádost spolu s návrhem na podpis partnerské smlouvy od Děkanátní 

centrum pro rodinu Šternberk se sídlem v Uničově. MAS Uničovsko, o.p.s. prošla 

procesem standardizace (který byl náročný a zdlouhavý) a nelze měnit jakékoliv složení 

partnerské základny bez souhlasu změn příslušného ministerstva. V roce 2018 je možné 

provést aktualizaci příslušných dokumentů včetně strategie, protože proběhne 

střednědobé hodnocení MAS. Děkanátní centrum pro rodinu Šternberk se sídlem 

v Uničově MAS Uničovsko, o.p.s. přijímá jako člena MAS a po schválení změn 

příslušným ministerstvem se stane partnerem MAS Uničovsko, o.p.s. Přijetí nového 

člena Děkanátní centrum pro rodinu se sídlem v Uničově bylo schváleno plným počtem 

všech přítomných prezenční listina tvoří přílohu zápisu 

 

4.Schválení výroční zprávy o činnosti a hospodaření za rok 2015 

Všichni partneři MAS byli seznámeni se zněním výroční zprávy o činnosti a hospodaření 

za rok 2015. MAS ukončila rok 2015 hospodářským ziskem + 213 tis. Kč a je připravena 

úpro následující programovací období. Žádný z partnerů k výroční zprávě o činnosti a 

hospodaření za rok 2015 nevznesl připomínky. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření 

za rok 2015 MAS Uničovsko, o.p.s. byla schválen plným počtem všech 

přítomných.(prezenční listina tvoří přílohu zápisu)  
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5.schválení hospodářského výsledku za rok 2015 
Výsledek hospodaření vypovídá o tom, jaké jsou skutečné náklady a příjmy v daném 
roce. 
Hospodářský výsledek + 213 tis. Kč za rok 2015 MAS Uničovsko, o.p.s. byl schválen 
plným počtem všech přítomných.(prezenční listina tvoří přílohu zápisu) 

      
      
      6. schválení účetní závěrky za rok 2015 

Účetnictví je obraz o penězích a jejich tocích, jakým způsobem probíhají v daném roce. 
Všechno vychází ze zákona o účetnictví o zákonu o dani z příjmu. Audit proběhl v 
pořádku 
Účetní závěrka za rok 2015 MAS Uničovsko, o.p.s. byla schválen plným počtem všech 

přítomných.(prezenční listina tvoří přílohu zápisu) 

 

7. Schválení Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS 

Uničovsko 2014-2020“   

Partneři obdrželi pracovní verzi strategického dokumentu  „Strategie komunitně 

vedeného místního rozvoje území MAS Uničovsko 2014-2020“ , ke kterému mohli zaslat 

připomínky k zapracování. Strategický dokument je důležitým nástrojem pro následující 

období a specifikuje akční plán s čerpáním alokovaných finančních prostředků pro 

zvolená jednotlivá opatření v rámci OP Z, IROP, PRV. MAS Uničovsko, o.p.s. má pro 

toto období k čerpání následující finanční prostředky : 

OP Zaměstnanost  9,25 mil. Kč 

PRV    12,016 mil. Kč 

IROP    29,989 mil. Kč 

Předpokládá se vyhlášení první výzvy v roce 2017. Strategický dokument musí být 

předložen v rámci vyhlášené výzvy do 31.3.2016, kdy dojde k jeho posouzení a 

hodnocení příslušnými ministerstvy. „Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 

území MAS Uničovsko 2014-2020 byla  plným počtem hlasů všech přítomných 

schválena. 
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8. Diskuze, různé – MAP  

Projekt MAP byl v pondělí 22.2.2016 úspěšně podán starostou města Uničov Mgr. 
Horákem prostřednictvím webové aplikace ISKP14+.  
 
Charakter projektu se nezměnil od posledního projednání se starosty, zřizovateli a 
řediteli. Do projektu budou zapojeny členové nejrůznějších cílových skupin, jako jsou 
starostové, zřizovatelé, pedagogové, zástupci rodičů, i široká veřejnost, a to 
prostřednictvím práce v pracovních skupinách, řídicím výboru, či účasti na kulatých 
stolech, seminářích a podobných informačních akcích.  
 
Podrobnou specifikaci a složení jednotlivých pracovních skupin, výboru či seznam 
informačních akcí bude předmětem realizace projektu v jeho následující fázi, a to na 
základě schválení případně korekci projektu a jeho rozpočtu. Projekt předběžně počítá 
se zahájením realizace od 1.6.2016. 
 
závěr  

 

Jednání Valné hromady organizační složky MAS Uničovsko o.p.s. bylo v 10.20 

ukončeno. 

 

 

V Medlově  23.3.2016 

 

Zapsala:                                                             Ing. Iveta Kopcová 

 

 

 

 


