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ZÁPIS

z jednání Programového výboru
Místní akční skupiny Rozvoj Krnovska (MAS)

Datum a hodina konání: 11.5.2015 v 11:30 hodin                                                 

Místo konání: Restaurace Western, Vysoká – Bartultovice 44, 793 99 Osoblaha

Přítomni: dle prezenční listiny

Omluveni: Václav Kalda

Usnášeníschopnost: jednání se účastnilo 5 ze 6 členů Programového výboru

Hosté: Pavel Antony, Martina Jalamasová, Tadeusz Schmidt

Program jednání:

1. Zahájení (usnášeníschopnost, určení zapisovatele, ověřovatele zápisu, schválení 

programu)

2. Informace z jednání SR 

3. Přihlášky zájemců o partnerství

4. Zprávy z pracovních jednání

5. Diskuze a různé

6. Závěr

Ad 1) Zahájení
Jednání Programového výboru (dále PV) zahájila předsedkyně PV Ing. Jana Dohnalová, přivítala 

hosta jednání, kterým je pan Tadeusz Schmidt, sekretář Powiatu Glubczyce. Dle prezenční listiny 

přítomných členů je jednání usnášeníschopné. Zapisovatelkou pověřila Martinu Jalamasovou, za 

ověřovatele zápisu navrhla pana Ing. Rostislav Kocián. Členům PV byl předložen návrh programu 

dnešního jednání, nikdo z členů jej nedoplnil.

usnesení:

011/2015 - PV Programový výbor místní akční skupiny Rozvoj Krnovska schvaluje program jednání a 

ověřovatelem zápisu Ing. Rostislava Kociána

Hlasování:

pro: 5 proti: zdržel se: nehlasoval:

usnesení 011/2015 – PV bylo schváleno

Ad 2) Informace z jednání SR

Členové PV byli seznámeni s výsledky jednání SR Rozvoj Krnovska o.p.s. – se schválením rozpočtu 

na rok 2015, se schválením výroční zprávy za rok 2014 včetně účetní závěrky – zápis z jednání SR je 

zveřejněn na webových stránkách. Martina Jalamasová informovala o elektronicky podaném oznámení 

předsedkyně SR ke své rezignaci na tuto funkci v nejbližší době.
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Ad 3) Přihlášky zájemců o partnerství

V období nebyly přijaty žádné přihlášky zájemců o partnerství.

Ad 4) Zprávy z pracovních jednání

Pracovníci kanceláře podali zprávy z konaných jednání za uplynulé období:

 Mgr. Petr Kristiník podal zprávu z pracovní cesty - závěrečná konference mezinárodního 

projektu Národní sítě venkovských komunitních škol – příklady dobré praxe z ČR i ze 

zahraničí (Pobaltské státy), využití objektů jako komunitních center, sociální farmy, napojení 

komunitních center na cyklostezky a hipostezky, tvorba kalendářů regionálních akcí 

propojených k centrům apod. Petr Ondruška informace doplnil o příklady dobré praxe –

geokešink s příběhem apod. Důležitým dokumentem v oblasti rozvoje je Strategický plán obce 

zpracovaný komunitou.

 Ing. Antony podal zprávu z jednání Krajské sítě MAS – viz zpráva.

 Martina Jalamasová podala zprávu z jednání o zavedení karty hostů Jeseníky Region card 

2015 – viz zpráva.

usnesení:

012/2015 - PV Programový výbor místní akční skupiny Rozvoj Krnovska bere na vědomí zprávy 

z pracovních jednání.

Ad 5) Diskuze a různé

 členové PV byli informování o postupu certifikace MAS, 

 členové PV diskutovali o možnostech projektu spolupráce s MAS působících na území, 

 členové diskutovali o projektových záměrech pro tvorbu implementační části SCLLD

 Tadeusz Schmidt informoval o situaci v Polsku v budoucím plánovacím období, zdůraznil 

důležitost integrace strategických dokumentů v příhraničí, a požádal o přeposílání informací 

o kulturních akcích na české straně.

Ad 6) Závěr

Předsedkyně PV poděkovala přítomným za účast, jednání bylo ukončeno v 13:30 hodin.

Zapsala: Martina Jalamasová

Ověřovatel zápisu: Ing. Rostislav Kocián




