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Zápis z valné hromady MAS Bojkovska 

 

Místo konání:   zasedací místnost MěÚ Bojkovice 

Datum konání.   24. 6. 2014   

Čas konání:   15.00 hod 

 

Přítomni:  dle prezenční listiny 

1) Zahájení  

Předseda MAS přivítal všechny přítomné. V 15:00 VH nebyla usnášeníschopná, tudíž 

předseda MAS zahájil jednání až 15:30 dle pravidel. 

2) Schválení programu 

Předseda seznámil přítomné s programem valné hromady, ze kterého byly vypuštěny body 

schválení stanov, jednacího řádu, volba orgánu dle nových stanov. 

Přítomni byli obeznámeni se změnami, které se chystají v nových stanovách a jednacích 

řádech orgánů MAS, byli seznámeni s návrhem nových stanov a důvodem odložení schválení. 

Místopředseda, z pozice starosty upozornil na možnou potřebu schválit stanovy 

v zastupitelstvech členských obcí MAS – nutno prověřit u právníka SMO. 

Usnesení č. 7/2014: VH schvaluje program VH MAS Bojkovska.  

Schváleno všemi přítomnými. 

 

3) Členská základna 

Manažerka MAS Bojkovska informovala o stavu členské základny k datu 24. 6. 2013. 

Usnesení č. 8/2014: VH bere na vědomí aktuální stav členské základny. 

Schváleno všemi přítomnými. 
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4) Výroční zpráva 

Manažerka MAS seznámila přítomné s obsahem výroční zprávy za rok 2013, která zahrnuje 

zejména body jako: charakteristika MAS Bojkovska, obce, základní údaje, administrativní 

mapa, orgány MAS, cíle, vize, činnost, hospodaření MAS za rok 2013. 

 

Usnesení č. 9/2014: VH schvaluje výroční zprávu 2013 MAS Bojkovska.  

Schváleno všemi přítomnými. 

 

5) Rozpočet na rok 2014 

Přítomní byli seznámeni s rozpočtem na rok 2014, zejména s položkami vztahujícími se 

k projektům a dotacemi na ně získanými. 

 

Usnesení č. 10/2014: VH schvaluje rozpočet MAS Bojkovska na rok 2014.  

Schváleno všemi přítomnými. 

 

6) Projekt Osvojujeme se na Bojkovsku 

Manažerka MAS seznámila přítomné s realizací daného projektu. O realizaci projektů 

uskutečněných za podpory MAS v rámci vyhlášení tréninkové výzvy na pořádání měkkých 

akcí za účelem propagace MAS Bojkovska. Dále v rámci projektu Osvojujeme se na 

Bojkovsku jsou vytvořeny webové stránky www.bojkovsko.cz, brožura o MAS Bojkovska 

a také byly prezentovány podklady ke zpracování ISÚ. 

 

Usnesení č. 11/2014: VH bere na vědomí realizaci všech výstupů projektu.  

Schváleno všemi přítomnými. 

 

 

 

 

 

http://www.bojkovsko.cz/
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7) Příprava strategie MAS – SCLLD 2014+  

Manažerka MAS informovala o projektu „Podpora vzniku strategie komunitně vedeného 

místního rozvoje pro území MAS Bojkovska“, na který dostala MAS dotaci z operačního 

programu technická pomoc. Zlínský kraj poskytl MAS bezúročnou finanční výpomoc ve výši 

233 000 Kč na předfinancování daného projektu. Členské obce MAS také podpoří daný 

projekt a to bezúročnou zápůjčkou ve výši 25 000 Kč, v současnosti dochází k projednání 

smlouvy o zápůjčce ve všech zastupitelstvech. 

Zlínský kraj také poskytne MAS dotaci ve výši 116 000 Kč na období od srpna do konce roku. 

 

Usnesení č. 13/2014: VH schvaluje rozhodnutí o poskytnutí dotace 750 000 Kč 

z OPTP na projekt „Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního 

rozvoje pro území MAS Bojkovska“. 

Schváleno všemi přítomnými. 

 

Usnesení č. 14/2014: VH schvaluje smlouvu o poskytnutí návratné finanční 

výpomoci z rozpočtu Zlínského kraje. 

Schváleno všemi přítomnými. 

 

Usnesení č. 15/2014: VH schvaluje dotaci ze Zlínského kraje ve výši 116 000 Kč 

Schváleno všemi přítomnými. 

 

8) Stany a pódia 

MAS realizovala projekt Cesty k tradicím, v rámci něhož pořídila vybavení pro pořádání 

kulturních akcí: 

 Jeviště (pódium) mobilní 12 x 8 m  

 Stan 12 x 8 m, 

 Stan 6 x 4 m, 

 Lavice, stoly (10 sestav) 

O toto vybavení je velký zájem, při jeho půjčování dochází také k poškození. Předseda MAS 

navrhuje zvýšení příspěvku do fondu oprav na dané vybavení. 
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Usnesení č. 16/2014: VH schvaluje zvýšení příspěvku do fondu oprav na stany a 

pódia ve výši: členové MAS 1 500 Kč, ostatní obce 3 000 Kč, ostatní subjekty 

8 000 Kč. 

Schváleno všemi přítomnými. 

 

9) Různé 

Starosta obce Lopeník pozval všechny přítomné na 19. 7. 2014 Setkání Čechů a Slováků na 

Velkém Lopeníku v roce 2014 bude 19. 7. 2014 

 

10) Závěr 

Předseda MAS poděkoval všem za přítomnost na jednání Valné Hromady MAS Bojkovska. 

 

Zapsala: Ing. Lucie Machálková 

  Manažerka MAS Bojkovska 

 

Schválil:  Bc. Jaroslav Staník 

  Předseda MAS Bojkovska 


