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Zápis z valné hromady MAS Bojkovska 

 

Místo konání:   zasedací místnost OÚ Nezdenice 

Datum konání.   24. 3. 2014   

Čas konání:   15.30 hod 

 

Přítomni:  dle prezenční listiny 

Hosté: MAS Bojkovska (L. Machálková), Luhačovské Zálesí (R. Kašpar, J. Kovařík) 

MAS Východní Slovácko (P. Rada, M. Bauka) 

1) Zahájení a schválení programu 

Předseda MAS přivítal všechny přítomné a seznámil je s programem valné hromady. 

Usnesení č. 1/2014: VH schvaluje program jednání. 

R. Kašpar přivítal a představil manažerky z MAS Východní Slovácko, kteří poskytují koučing 

MAS Bojkovska v rámci projektu Osvojujeme se na Bojkovsku. 

2) NS MAS ČR  

R. Kašpar informoval přítomné o činnosti NS MAS ČR, jejímž členem je i Mas Bojkovska. 

Také informoval o navýšení členského poplatku v NS MAS ČR na rok 2014, o kterém se na 

VH hlasovalo. 

Usnesení č. 2/2014: VH schvaluje zaplacení členského příspěvku NS MAS ČR ve 

výši 10 000 Kč na rok 2014. 

3) Členské příspěvky 

V důsledku navýšení výše zmíněného příspěvku NS MAS ČR a nutnosti finanční prostředků na 

chod kanceláře MAS Bojkovska se hlasovalo o navýšení členských příspěvku MAS Bojkovska 

pro všechny členky na 1000 Kč. 

Usnesení č. 3/2014: VH schvaluje výši členského příspěvku pro všechny členy na 

1000 Kč. 
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4) Komunitně vedený místní rozvoj 

Manažerka MAS představila nástroj rozvojové politiky – CLLD, jeho základní principy a obsah, 

ve kterých operačních programech bude uplatněn a také jeho implementaci (viz prezentace 

v příloze). 

5) Členská základna 

Manažerka MAS Bojkovska informovala o stavu členské základny. V současnosti je 37 členů 

v MAS Bojkovska. Vystoupení z MAS Bojkovska oznámili: Bohumil Staník, ZUŠ Bojkovice, 

Folklorní soubor Kopaničárek, SDH Hostětín, Zdenek Ševčík, Jaroslav Martiš. 

Usnesení č. 4/2014: VH bere na vědomí vystoupení z MAS Bojkovska: Bohumil 

Staník, ZUŠ Bojkovice, Folklorní soubor Kopaničárek, SDH Hostětín, Zdenek 

Ševčík, Jaroslav Martiš. 

Předseda MAS sdělil informaci o podání přihlášky ke vstupu do MAS Bojkovska MRC Nebojsa, 

D. Peléšek a Skauti, také o vypracování nových stanov v důsledku splnění Standardizace 

MAS a s ohledem na tuto skutečnost bylo navrhnuto přijímání nových členů až po schválení 

nových stanov. 

Usnesení č. 5/2014: VH schvaluje odložení přijetí nových členů do doby schválení 

nových stanov. 

6) Projekt Osvojujeme se na Bojkovsku 

Manažerka MAS seznámila přítomné s realizací daného projektu. S vyhlášením tréninkové 

výzvy na pořádání měkkých akcí za účelem propagace MAS Bojkovska. Bylo přijato celkem 5 

žádostí, z nichž výběrová komise dle předem stanovených kritérií vybrala 3 projekty, které 

jsou podpořeny. Celková alokace je 30 000 Kč, každý projekt bude podpořen 10 000 Kč. 

Dále v rámci projektu Osvojujeme se na Bojkovsku jsou vytvořeny webové stránky 

www.bojkovsko.cz, brožura o MAS Bojkovska a jsou připravovány podklady ke zpracování 

ISÚ. 

7) Standardizace MAS 

Zúčastnění byli informování o procesu Standardizace MAS, která se týká oblastí: území MAS, 

místní partnerství, orgány MAS, kancelář MAS, institucionalizace MAS (viz prezentace v 

příloze). 

MAS budou muset splnit požadované standardy, díky kterým prokážou, že jsou schopny se 

podílet na implementaci programů financovaných z evropských strukturálních a investičních 

fondů. Za nastavení těchto standardů je dle Dohody o partnersví zodpovědné Ministerstvo 

zemědělství. MAS, které úspěšně projdou procesem standardizace, budou moci předkládat 

žádosti o podporu svých SCLLD Ministerstvu pro místní rozvoj, které bude zodpovědné za 

tuto část výběru MAS. 

http://www.bojkovsko.cz/
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V rámci standardizace – oblasti území MAS, musí každá obec odsouhlasit zastupitelstvem 

obce, že souhlasí se zařazením do územní působnosti MAS Bojkovska na období 2014-2020. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce ......souhlasí se zařazením do územní působnosti MAS Bojkovska na 

období 2014-2020. 

 

8) Integrovaná strategie území 2014-2020 

R. Kašpar sdělil informace o ISÚ o obsahu, procesu schvalování o implementačním nástroji 

Integrované strategie rozvoje území, který integruje priority a požadavky území vůči 

dotačním programům – Integrovaném akčním plánu rozvoje a dále také o programových 

rámcích (viz. Prezentace v příloze). 

9) Příprava strategie MAS Bojkovska 2014+ 

R. Kašpar všechny seznámil s návrhy Strategických cílů a priorit připravované strategie MAS 

Bojkovska. V rámci diskuze byly projednány všechny priority, bylo navrhnuto zahrnutí 

samotné priority pro malé a střední podniky a také veřejnou správu a elektronizaci (viz. 

příloha). Na další VH budou zvoleny pracovní skupiny pro dané oblasti strategie z členů MAS 

Bojkovska. 

10) Učetní MAS Bojkovska 

Místopředseda podal informaci o změně účetní. I přes nepřítomnost paní Langrové, 

místopředseda sdělil poděkování za dosavadní vedení účetnictví MAS Bojkovska. 

Usnesení č. 6/2014: VH jmenuje novou účetní paní Častulíkovou. 

11) Různé 

12) Závěr 

R. Kašpar poděkoval všem za přítomnost na jednání Valné Hromady MAS Bojkovska. 

 

Zapsala: Ing. Lucie Machálková 

  Manažerka MAS Bojkovska 

Schválil:  Bc. Jaroslav Staník 

  Předseda MAS Bojkovska 


