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Zápis

z jednání Pléna Místní akční skupiny Rozvoj Krnovska (MAS)

Datum a hodina konání: 21.3.2016 v 16:30 hod.                                                 
Místo konání: konferenční místnost SŠZS v Městě Albrechticích
Přítomni: 20 partnerů, 2 hosté - viz prezenční listina
Usnášeníschopnost: jednání se zúčastnilo 20 ze 39 partnerů, veřejný sektor ani žádná ze 

zájmových skupin nepředstavuje více než 49% hlasů
Program jednání:

1. Zahájení

2. Volba členů Výběrové komise MAS

3. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD)

4. Informace o činnosti MAS

5. Diskuze a různé

6. Závěr

Ad1) Zahájení, určení zapisovatele, ověřovatele zápisu

Jednání zahájila ředitelka společnosti. Poděkovala ředitelce SŠZS za poskytnutí jednací místnosti 
a přivítal partnery MAS. V souvislosti s platným jednacím řádem Pléna místní akční skupiny Rozvoj 
Krnovska, v souladu se statutem obecně prospěšné společnosti Rozvoj Krnovska je potřeba při 
každém jednání zřídit a navolit členy mandátní a návrhové komise a na tomto jednání i volební komisi
pro volby členů Výběrové komise MAS. 

001/2016 Plénum místní akční skupiny Rozvoj Krnovska zřizuje mandátní, návrhovou a volební 
komisi, které jsou tříčlenné a jsou složené ze zástupců partnerů MAS.

hlasování:
pro:
usnesení 001/2016 bylo schváleno

002/2016 Plénum místní akční skupiny Rozvoj Krnovska volí za členy mandátní komise 
Rostislava Kociána, Lenku Metzlovou a Jana Bezděka

hlasování:
pro: 20
usnesení 002/2016 bylo schváleno

Jednání bylo na 5 minut přerušeno, mandátní komise provedla kontrolu usnášeníschopnosti pléna dle 
podepsané prezenční listiny. Předseda mandátní komise předložil zprávu, která je přílohou tohoto 
zápisu a která potvrzuje usnášeníschopnost dnešního jednání. 

003/2016 Plénum místní akční skupiny Rozvoj Krnovska bere na vědomí zprávu mandátní 
komise 

Program dnešního jednání byl partnerům předložen na pozvánce k dnešnímu jednání, nikdo 
z přítomných partnerů jej neupravil, ani nenavrhl jeho doplnění.
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Pro předkládání návrhů usnesení byla navržena návrhová komise. 

004/2016 Plénum místní akční skupiny Rozvoj Krnovska volí za členy návrhové komise 
Rostislava Kociána, Lenku Metzlovou a Jana Bezděka

hlasování:
pro: 20
usnesení 004/2016 bylo schváleno

Pro volbu členů výběrové komise MAS byla navržena volební komise.

005/2016 Plénum místní akční skupiny Rozvoj Krnovska volí za členy volební komise pro 
doplňující volby do Výběrové komise MAS Martinu Grivalskou, Petra Kristiníka 
a Václava Kaldu

hlasování:
pro: 20
usnesení 005/2016 bylo schváleno

Po přepočtu přítomných partnerů mandátní komisí musí být Plénem schválen program jednání 
a ověřovatelé zápisu. Zapisovatelkou je určena Martina Jalamasová. Plénum zvolilo za ověřovatele 
zápisu Ing. Rostislava Kociána a Ing. Janu Dohnalovou.
Předsedající předložil Program jednání, který nebyl žádným partnerem doplněn.

usnesení:
006/2016 Plénum místní akční skupiny Rozvoj Krnovska schvaluje program jednání a za 

ověřovatele zápisu Lenku Metzlovou a Václava Kaldu.
hlasování:
pro: 20
usnesení 006/2016 bylo schváleno

Ad2) Volba členů Výběrové komise MAS

Do kandidátní listiny pro volbu členů Výběrové komise MAS bylo prostřednictvím návratek navrženo 
6 kandidátů, 4 kandidáti byli nominováni Plénem přímo na jednání. Volební komise provedla kontrolu 
přijatelnosti všech navržených kandidátů (veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje 
více než 49% hlasů). 

Plénum projednalo způsob průběhu volby členu povinného orgánu a dohodlo se na veřejné volbě 
s tím, že o každém kandidátu bude hlasováno samostatně. Pro zvolení člena Volební komise MAS je 
třeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných partnerů, tj 11 hlasů. Každý z kandidátů nebo 
navrhovatelů kandidátů krátce představil svou činnost. O průběhu voleb předložil předseda volební 
komise zprávu.

usnesení:
007/2016 Plénum místní akční skupiny Rozvoj Krnovska bere na vědomí zprávu volební komise

usnesení:
008/2016 Plénum místní akční skupiny Rozvoj Krnovska schvaluje za členy Výběrové komise 

MAS Marcela Chovančáka, Antonína Šišku, Radka Šimka, Janu Juřenovou, 
Královský stolec z.s. zastoupený Dagmar Návratovou, Radima Rudzinského, DSO 
Sdružení obcí Osoblažska zastoupené Rostislavem Kociánem, obec Rusín 
zastoupenou Radkem Bezděčíkem, Pavla Čecha a Zemědělský podnik Město 
Albrechtice zastoupený Jiřinou Procházkovou.

hlasování:
pro: 20
usnesení 008/2016 bylo schváleno
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Ad3) Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD)

V současné době je SCLLD ve fázi dokončení, před schválením PV a odesláním prostřednictvím 
webové aplikace. Na přípravě se kromě pracovníků kanceláře podíleli také členové pracovních skupin, 
kteří si zaslouží veřejné poděkování za ochotu pracovat pro rozvoj území na úkor svého volného času.
Pracovníci MAS prezentovali navržené Programové rámce CLLD, prezentace bude umístěna na 
webových stránkách.
Dokument bude schvalován Programovým výborem MAS ve čtvrtek 24.3.2016, případné připomínky 
budou projednány na místě. Dokument bude po schválení zveřejněn na webových stránkách v záložce 
SCLLD. Žádost o schválení SCLLD bude podána prostřednictvím aplikace ISKP 2014+ společně 
s povinnými přílohami do 31.3.2016. 
usnesení:
009/2016 Plénum místní akční skupiny Rozvoj Krnovska konstatuje, že obce v územní 

působnosti místní akční skupiny Rozvoj Krnovska schválily zařazení svého správního 
území do působnosti Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území místní 
akční skupiny Rozvoj Krnovska na období 2014 – 2020. Plénum místní akční skupiny 
Rozvoj Krnovska tímto prohlašuje Strategii komunitně vedeného místního rozvoje na 
území místní akční skupiny Rozvoj Krnovska ve znění mu předloženém za závazný 
dokument činnosti a rozvoje místní akční skupiny Rozvoj Krnovska na roky
2014 – 2020.

hlasování:
pro: 19 zdržel se: 1
usnesení 009/2016 bylo schváleno

Ad 4) Informace o činnosti MAS
Martina Jalamasová a Václav Kalda podali informace o aktuálních dění MAS:

 o zakladatelem chystané změně sídla společnosti – viz usnesení města Krnov. Partneři 

vyslovili nesouhlas s přemístěním sídla společnosti a projevili údiv nad přístupem zakladatele, 

který se dosud o fungování a chod společnosti nijak nezajímal a ani se na něm nijak nepodílel. 

Zakladatel opominul skutečnost, že v roce 2008 hrozil MAS zánik a nebýt obcí Osoblažska 

(Osoblaha, Město Albrechtice a Slezské Rudoltice), které poskytly potřebnou finanční jistotu 

a technické zázemí, neměli bychom se dnes o čem bavit.

 členové projednali Zprávu o činnosti a hospodaření MAS v roce 2015 jako součást Výroční 

zprávy společnosti,

usnesení:
010/2016 Plénum místní akční skupiny Rozvoj Krnovska schvaluje Zprávu o činnosti a 

hospodaření MAS za rok 2015
hlasování:
pro: 19 zdržel se: 1
usnesení 010/2016 bylo schváleno

 partneři byli informováni o postupu při pořádání LEADER FESTU v červnu v Karlově 

Studánce – MAS RK má funkci v přípravném týmu. Pozvánky byly zaslány na obce ORP ke 

zveřejnění i jako tip na školní a obecní výlety. Naši MAS budou v kulturním programu 

zastupovat – Ochotnické divadlo z Osoblahy a řecký taneční soubor ANTIGONI z Krnova, 

náklady na dopravu účinkujících budou zajištěny z rozpočtu o.p.s.

 Martina Jalamasová informovala o přípravě Semináře na téma sociálního podnikání, který je 

určen všem aktérům v území a bude se konat 18.4.2016, lektorkou bude Bc. Jana Juřenová 

MSc., prezidentka Klastru sociálních inovací a podniků SINEC. Pozvánky na tento seminář 

budou rozeslány všem partnerům, obcím a bude zveřejněna na webových stránkách.  
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Ad 5 a 6) Diskuse a různé, Závěr

Předsedající poděkovala přítomným za účast.

Jednání Pléna bylo ukončeno v 18:30 hodin.

Zapsala Martina Jalamasová

Ověřovatelé zápisu:

………………………………….. ……………………………………….
Ing. Lenka Metzlová Václav Kalda










