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ZÁPIS 

z mimořádné valné hromady MAS Bojkovska ze dne 7.11.2012  

Přítomní : dle prezenční listiny 

Program:  
1. Zahájení a schválení programu 
2. Stanovení kritérií na manažera MAS 
3. Jmenování výběrové komise 
4. Stanovení pravidel výběru 
5. Informace o strategii rozvoje cestovního ruchu 
6. Různé 
7. Závěr 

 
1. Zahájení a schválení programu 

Zasedání mimořádné valné hromady zahájil a přítomné přivítal Bc. Jaroslav Staník. Zároveň seznámil 
přítomné se změnou programu, a to u bodu 3, kde místo jmenování výběrové komise dojde 
k seznámení se stavem členské základny. 
 

2. Stanovení kritérií na manažera MAS 
 
K tomuto bodu se rozvinula diskuze, která se týkala hlavně předpokládaného nástupu, možnosti 
financování (nástup přes Úřad práce, dále dotace ze Zlínského kraje) a pracovního úvazku (částečný – 
plný). 
Definice kritérií : 

1. Vzdělání středoškolské, přednostně vysokoškolské 
2. Praxe a zkušenosti z oblasti dotací výhodou 
3. Řidičské oprávnění skupiny B + vlastní automobil 
4. Komunikační a manažerské schopnosti 
5. Znalost cizího jazyka výhodou 
6. Samostatnost, zodpovědnost a znalost regionálního prostředí 

Předpokládaný nástup od 1.7.2013, na dobu určitou do 04/2014. 
O navržených kritériích bylo hlasováno. 
Výsledek hlasování : příjato všemi přítomnými členy MAS 
 

3. Stav členské základny MAS 
Prezentace RNDr. Romana Kašpara – o stavu členské základny, společně se stručnou charakteristikou 
MAS.  K 30.6.2012 má MAS 45 subjektů, z toho 12 tvoří veřejný sektor. Zároveň požádal přítomné, 
aby oznámily případné změny – vystoupení z členství, změny adres apod. 
 
Bc. Jaroslav Staník oznámil ukončení členství subjektu Sokol Bojkovice. Dále navrhl jmenovat 
místopředsedou MAS Mgr. Petra Viceníka. 
 
Součástí prezentace bylo i uvedení jak již realizovaných projektů, tak i nových v letech 2013 – 2014. 
Jednou z možností jsou projekty spolupráce (možnost zaměření – Gastronomie nebo Knihovny).  
Další možností je Osvojování MAS. 
Zde uvedl, že výzva bude vyhlášena v únoru 2013, v souvislosti s výzvou narůstá počet MAS, dotace 
by měla být ve výši 100%, jednou z podmínek je poměr soukromého a veřejného sektoru v MAS. 
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K danému bodu proběhla diskuze týkající se hlavně náležitostí žádosti o dotace, náročnosti na 
zpracování a kdo zajistí zpracování žádosti. 
Návrh pro hlasování : 
1. Podání žádosti o dotaci (Osvojování MAS) ze SZIF zajistí Programový výbor. 
Výsledek hlasování : přijato všemi přítomnými členy MAS 
2. Jmenování pana Mgr. Petra Viceníka na místopředsedu MAS Bojkovska 
Výsledek hlasování : přijato všemi přítomnými členy MAS 
 

4. Stanovení pravidel výběru 
Vlastní výběr kandidáta na pozici projektového manažera provede „Programový výbor“. 
Zodpovězení dotazů případných kandidátů – kontaktní osoba Bc. Jaroslav Staník. Předpokládaný plat 
15 – 20 tis. Kč hrubého + osobní náklady (telefon, cestovné). 
O navrženém bylo hlasováno. 
Výsledek hlasování : příjato všemi přítomnými členy MAS 
 

5. Informace o strategii rozvoje cestovního ruchu 
Mgr. Petr Viceník – uvedl, že strategie rozvoje má souvislost s dalšími kroky Zlínského kraje a přísunu 
finančních prostředků. Strategický dokument byl členům rozeslán pro seznámení se s jeho obsahem. 
 

6. Různé 
Pan Petr Vařacha v souvislosti s dotacemi informoval přítomné o příslibu dotace ve výši 14 mil. Kč 
panu Sýkorovi na realizaci lanovky. Jedná se o jednu z mála poskytnutých dotací z ROP SM pro 
podnikatelský subjekt. 
 

7. Závěr 
Závěrem Bc. Jaroslav Staník poděkoval všem přítomným za účast. 
 


