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Zápis z 16. zasedání valné hromady (VH) 

MAS Frýdlantsko – Beskydy z. s. 

 
 

 

Datum a místo konání: 05. prosince 2022, od 15:00 hod., Kulturní centrum Frýdlant nad 

Ostravicí, Hlavní 1755, Frýdlant nad Ostravicí 

Přítomni: viz prezenční listina 

Omluveni: viz prezenční listina 

Program:  

1. Zahájení zasedání 

2. Schválení programu zasedání 

3. Volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu  

4. Představení aktualizované členské základny 

5. Informace o činnosti MAS a o realizaci Strategie komunitně vedeného místního 

rozvoje MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s 2014-2020 

6. Aktuální informace k programovému období 2021-2027 

7. Schválení Akčního plánu SCLLD pro programový rámec OP Zaměstnanost+ 

MAS Frýdlantsko-Beskydy 

8. Členské příspěvky na rok 2023 

9. Rozpočet na rok 2023 

10. Diskuse  

11. Závěr 
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1. Zahájení zasedání 

Jednání zahájil předseda výkonné rady Pavol Lukša jako předsedající valné hromady (VH): 

• Přivítal přítomné a konstatoval, že VH je usnášeníschopná (z celkového počtu 40 

členů je přítomno 29 členů (72,5%), což je nadpoloviční většina všech členů, jak 

vyžadují stanovy spolku a zároveň žádná ze zájmových skupin ani veřejný sektor 

nemá více než 49 % hlasovacích práv - 11 veřejný sektor, 18 neveřejný sektor – 

viz prezenční listina. 

• Konstatoval, že v souladu s jednacím řádem valné hromady byla pozvánka na 

dnešní zasedání zaslána minimálně 7 dnů předem (03.11.2022). Program valné 

hromady byl schválen výkonnou radou 31.10.2022. 

• Upozornil na skutečnost, že zasedání VH nejsou přístupná veřejnosti, pokud VH 

nerozhodne jinak. 

2. Schválení programu zasedání  

Předsedající VH přednesl program zasedání valné hromady, který byl všem členům zaslán 
03.11.2022 a vyzval k případným dalším návrhům na doplnění nebo změnu programu. 
Návrhy na změnu nebyly vzneseny a bylo možno přistoupit k hlasování o schválení 
navrženého programu zasedání.  

Usnesení 16. VH 2022-1 

Valná hromada schvaluje program zasedání valné hromady dle předloženého návrhu. 

Hlasování Pro: 29 Proti: 0 Zdržel se: 0 

3. Volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu 

Předsedající VH navrhl zapisovatelku Zuzanu Pavliskovou a ověřovatelé zápisu Radanu 
Malouškovou a Martinu O´Reilly. Nikdo z přítomných členů neměl námitky ani jiné návrhy, 
proto předsedající VH nechal hlasovat o navrženém usnesení:  

Usnesení 16. VH 2022-2 

Valná hromada volí do funkce zapisovatele Zuzanu Pavliskovou a dva ověřovatelé zápisu 

Radanu Malouškovou a Martinu O´Reilly. 

Hlasování Pro: 29 Proti: 0 Zdržel se: 0 

4. Představení aktualizované členské základny 

Členská základna se od poslední valné hromady nezměnila, ale došlo ke změně osob 
zastupující některé členy.  

• Obec Baška – starosta Ing. Tomáš Břežek 

• Obec Kunčice pod Ondřejníkem – místostarosta Petr Tryščuk 

• Římskokatolická farnost Frýdlant nad Ostravicí – farář Mgr. Lukáš Engelmann 
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• 1.BFK Frýdlant nad Ostravicí, z. s. – předseda Zdeněk Jež 

• SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Ostravice – starosta Mgr. Dušan Šmoldas 

Usnesení 16. VH 2022-3 

VH bere na vědomí aktualizovanou členskou základnu MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. 

5. Informace o činnosti MAS a o realizaci Strategie komunitně vedeného místního 

rozvoje MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s 2014-2020 

Přítomní členové byli seznámeni s realizací SCLLD za celé programové období 2014 – 2020. 
Členům byla představena výše vyčerpané alokace dle jednotlivých OP (IROP, OPZ, PRV a 
V Beskydech to žije), počet vyhlášených výzev a počet podpořených projektů. Členové byli 
seznámeni s čerpáním alokace na území obcí v poměru vybraných členských příspěvků. 

Členové byli dále seznámeni s realizací projektu MAP III na území Frýdlantsko - Beskydy 
věnující se vzdělávání na území ORP Frýdlant nad Ostravicí. 

Zuzana Pavlisková představila aktivitu „Podnikni to“, na které se kancelář MAS organizačně 
podílela. 

Podrobnější informace o dalších činnostech MAS v roce 2022, které byly členům v rámci 
tohoto bodu sděleny, jsou v přiložené prezentaci, která je přílohou zápisu. 

Usnesení 16. VH 2022-4 

VH bere na vědomí předložené informace o činnosti MAS a o realizaci SCLLD MAS 

Frýdlantsko – Beskydy z.s. 

6. Aktuální informace k programovému období 2021-2027 

Přítomní členové byli seznámeni s přípravou nového programového období v rámci IROP, 
SZP a OP TAK. Byly představeny možné aktivity podpory přes MAS, alokace jednotlivých 
dotačních programů a zhruba harmonogram prací na příští rok. 

V následujících 3 letech bude MAS žadatelem v rámci OPZ+ (viz další projednávaný bod 
dnešní valné hromady) a nově se budeme mít možnost věnovat NZÚL jako dotační poradci a 
zpracovatelé žádostí. 

V následujícím roce se již bude připravovat další projektu MAP IV věnující se vzdělávacím 
aktivitám v ORP Frýdlant nad Ostravicí. 

V souvislosti s výše uvedeným bude potřeba posílit i tým kanceláře MAS, a to o 2 úvazky, a 
zároveň dojde ke stěhování kanceláře na novou adresu ve Frýdlantu nad Ostravicí. 

Více informací v přiložené prezentaci, která je přílohou zápisu. 

Usnesení 16. VH 2022-5 

VH bere na vědomí předložené informace k programovému období 2021-2027. 
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Usnesení 16. VH 2022-6 

VH deleguje výkonnou radu MAS ke schválení všech programových rámců na období 2021-

2027. 

Hlasování Pro: 29 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení 16. VH 2022-7 

Valná hromada nedoporučuje zapojení kanceláře MAS do Nová zelená úspora light. 

Hlasování Pro: 28 Proti: 0 Zdržel se: 1 

7. Schválení Akčního plánu SCLLD pro programový rámec OP Zaměstnanost+ MAS 

Frýdlantsko-Beskydy 

Zuzana Pavlisková seznámila přítomné s problematikou OPZ+ na období 202I-2027. 
V OPZ+ je oproti předchozího období nově žadatelem MAS. Ve spolupráci s partnerem, 
ORP Frýdlant nad Ostravicí a jednotlivými obcemi na území MAS a v souladu se SCLLD 
2021-2027 vznikl Akční plán OPZ+ na období 2023-2028, který bude MAS realizovat dvěma 
projekty pro období 2023-2025 a 2026-2028. MAS bude první projekt v OPZ+ realizovat ve 
spolupráci s partnerem Andělé stromu života p.s. Akční plán byl ŘO předkládán společně 
s 1. projektem. Finanční alokace na MAS je stanovena dle počtu obyvatel na území MAS. 
Max. alokace pro MAS Frýdlantsko-Beskydy z.s. činí 15 000 000,- Kč. Pro získání této 
maximální částky je potřebné nastavit rozpočet 1. projektu ve výši alespoň 50 % (7 500 000,- 
Kč.).  

Dále byl představen rozpočet na první projekt na období 2023-2025 v celkové výši 
7.519.529, - Kč. Na druhý projekt tedy potencionálně zbyde max. 7.480.471, - Kč. 

Usnesení 16. VH 2022-8 

Valná hromada schvaluje předložený AKČNÍ PLÁN SCLLD pro programový rámec OPZ+ 

MAS Frýdlantsko-Beskydy. 

Hlasování Pro: 29 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

8. Členské příspěvky na rok 2023 

Valná hromada každoročně na svém jednání stanovuje výši členských příspěvků na 
následující rok. Tyto příspěvky jsou významným zdrojem příjmu na krytí vlastního podílu 
v dotaci na provoz spolku a na uhrazení nezpůsobilých výdajů. 

Ing. Zuzana Pavlisková informovala přítomné o tom, že výše členských příspěvků na rok 
2023 byla projednána na zasedání výkonné rady, která doporučuje schválit členské 
příspěvky stejné jako pro rok 2022, tzn. pro obce 30 Kč na obyvatele. Podnikatelé a NNO 
budou od členských příspěvků osvobozeni. 
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Usnesení 16. VH 2022-9 

Valná hromada schvaluje výběr členských příspěvků na rok 2023 pouze pro obce ve výši 

30,- Kč na obyvatele (počet obyvatel k 31.12.2021). 

Hlasování Pro: 29 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

 

9. Rozpočet na rok 2023 

Členům Valné hromady byl představen návrh rozpočtu MAS F-B na rok 2023, kdy příjmová 
část rozpočtu zahrnuje členské příspěvky obcí, dotaci EU na provoz, dar Zájmového 
sdružení Frýdlantsko – Beskydy. 

Výdajová část rozpočtu zahrnuje provozní výdaje MAS a výdaje na podporu projektů 
z programu „V Beskydech to žije“. Zuzana Pavlisková doporučila schválit příspěvek ve výši 
15 000 Kč na značení Beskydy originální produkt. Tento příspěvek bude sloužit ke 
zviditelnění značky na území MAS Frýdlantsko - Beskydy. 

Naplňování rozpočtu je průběžně sledováno a vyhodnocováno kanceláří MAS. 

Předsedající VH vyzval přítomné členy VH k diskuzi a eventuálnímu vznesení dotazů a 

nechal hlasovat o navrženém usnesení:  

Usnesení 16. VH 2022-10 

Valná hromada schvaluje rozpočet MAS Frýdlantsko – Beskydy, z.s. na rok 2023 v objemu 

rozpočtovaných prostředků 7 369 456 Kč v členění dle přílohy č. 2 zápisu. 

Hlasování Pro: 29 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

Usnesení 16. VH 2022-11 

Valná hromada pověřuje manažerku MAS k provádění rozpočtových změn, a to v příjmové i 

výdajové části v souladu s probíhajícími projekty a potřebami MAS až do výše 20% u 

jednotlivých položek rozpočtu. 

Hlasování Pro: 29 Proti: 0 Zdržel se: 0 

10. Diskuze  

Předsedající VH vyzval přítomné k závěrečné diskusi.  

11. Závěr  

Předsedající VH poděkoval za konstruktivní jednání a ukončil 16. zasedání valné hromady 
spolku MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. 

Přílohy zápisu: 

1. Prezenční listina  

2. Rozpočet na rok 2023 
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3. Prezentace 

 

 

 

V Čeladné 05.12.2022 

Pavol Lukša.………………………………………………... 

Předseda výkonné rady  

MAS Frýdlantsko-Beskydy z. s.  

 

Zapisovatelka: 

Ing. Zuzana Pavlisková………………………………………………. 

MAS Frýdlantsko-Beskydy z. s. 

Ověřovatelé zápisu: 

Ing. Radana Maloušková………………………………………………. 

MAS Frýdlantsko-Beskydy z. s. 

Ověřovatelé zápisu: 

Mgr. Martina O´Reilly………………………………………………. 

MAS Frýdlantsko-Beskydy z. s. 

 


