
Zápis z valné hromady MAS 

Hornolidečska ze dne 1.12.2010 

Místo konání:  Francova Lhota, Ranč u Zvonu 

Termín konání:  1. 12. 2010 

 

Program jednání: 

1. Zahájení  
2. Jmenování zapisovatele   
3. Volba návrhové a mandátní komise    
4. Schválení programu zasedání  
5. Volba předsedy a místopředsedy MASH 
6. Volba členů programového výboru 
7. Volba členů výběrové komise 
8. Volba členů kontrolní a revizní komise 
9. Schválení směrnice č. 10 „Jednání rozhodovacích orgánů MAS Hornolidečska“ 
10. Informace o činnosti MASH za rok 2010, shrnutí výzev v roce 2010 
11. Informace o hodnocení MAS 
12. Propagace MAS v regionu i v rámci ČR 
13. Schválení rozpočtového provizoria na rok 2011 
14. Informace o výzvách v roce 2011 
15. Různé  
16. Závěr 

 

Nové body jednání: 

17. Přijetí nových členů 
18. Ukončení členství dle Stanov 

 

Zápis: 

1. Zahájení  

Jednání Valné hromady zahájil předseda MAS Hornolidečska Ing. Vojtěch Ryza. Podle presenční listiny 

bylo přítomno 28 členů z 50.  

2. Jmenování zapisovatele 

Zapisovatelem byl jmenován Stanislav Petřík. 

 



3. Volba návrhové a mandátní komise  

Jako členové návrhové komise a ověřovatelé zápisu byli navržení: Josef Daněk – obec Valašská 

Polanka, Ing. Ludmila Mužikovská – Agrofyto, s.r.o., Miroslav Papšík – Agrospol, s.r.o.  

Jako členové mandátové komise byli navrženi: René Martinka – Carnex, s.r.o., Pavel Novosad – obec 

Valašská Polanka 

Všichni navržení se svou nominací souhlasili.  

Hlasování:  PRO: 28 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

Po zvolení návrhová komise zkontrolovala počet přítomných členů MAS Hornolidečska. Počet 

přítomných: 28. Návrhová komise konstatovala, že Valná hromada je usnášeníschopná. 

Valná hromada dále projednala způsob hlasování při volbě orgánů  MASH. Bylo odsouhlaseno 

hlasování aklamací.  

4. Schválení programu zasedání 

Předseda MASH seznámil přítomné s programem zasedání a navrhnul rozšířit program o další dva 

body:  

16. Přijetí nových členů MASH 

17. Vyloučení členů dle stanov (dlouhodobé neplacení členských příspěvků) 

Hlasování:  PRO: 28 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

Navržený program a jeho rozšíření o dva nové body byl schválen.  

5. Volba předsedy a místopředsedy MASH 

Starosta obce Valašská Polanka Josef Daněk navrhnul na pozici předsedy Ing. Vojtěcha Ryzu. Další 

návrhy nebyly předneseny. Pan Ing. Vojtěch Ryza kandidaturu přijímá.  

Hlasování:  PRO: 27 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1 

Předsedou byl tedy zvolen Ing. Vojtěch Ryza – starosta obce Lidečko 

Předseda MAS Hornolidečska Vojtěch Ryza přednesl krátký projev, v němž zmínil rostoucí význam 

MAS pro region. Dále také uvedl, že by rád, aby zástupci jednotlivých subjektů v MAS dokázali v jejím 

rámci odhlédnout od prospěchu jednotlivce a zaměřit se na rozvoj regionu jako celku. 

 

Jednání pokračovalo volbou místopředsedy MAS 

Předseda MASH Vojtěch Ryza navrhnul na pozici místopředsedy pana Miroslava Papšíka ze 

společnosti Agrospol. Další návrhy nebyly předneseny. Pan Miroslav Papšík návrh přijímá. 

Hlasování:  PRO: 27 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1 

Místopředsedou MASH byl tedy zvolen Miroslav Papšík –  AGROSPOL, s.r.o. 

 



 

6. Volba členů programového výboru 

Předseda MASH navrhnul, aby se počet členů programového výboru zvýšil ze současných 5-ti členů 

na 7 členů. V souvislosti s tím je také nutné provést tuto změnu ve stanovách MAS. 

Hlasování:  PRO: 28 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

Valná Hromada ukládá manažerovi MASH zajistit požadovanou změnu stanov, tedy rozšíření 

programového výboru na 7 členů.  

 

Na členy programového výboru jsou nominování: předseda MASH Ing. Vojtěch Ryza, Josef Daněk – 

obec Valašská Polanka, Josef Tkadlec – obec Horní Lideč, Zukalová Kateřina – Úsměv o.s., Ladislav 

Gargulák – GONE, s.r.o., Petr Bambuch - KOVAR, s.r.o., Ludmila Mužikovská – Agrofyto, s.r.o..  

Další návrhy nebyly předneseny. Všichni jmenování kandidaturu přijímají. 

Hlasování:  PRO: 28 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

Programový výbor byl zvolen. 

7. Volba členů výběrové komise 

Na členy výběrové komise jsou nominování: místopředseda MASH Miroslav Papšík – AGROSPOL 

LUŽNÁ, s.r.o., Vlasta Sláčíková – obec Pozděchov, Ing. Petr Kráčmar – obec Střelná, Ing. Kateřina 

Trochtová – obec Francova Lhota, Josef Kliš – ZD Francova Lhota, Zicha Radek - JRZ, s.r.o., René 

Martinka – Carnex, s.r.o., Marie Vlčková – obec Lačnov, Pavel Šeliga – Paradon, s.r.o. 

Další návrhy nebyly předneseny. Všichni jmenovaní kandidaturu přijímají.  

Hlasování:  PRO: 28 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

Výběrová komise byla zvolena. 

8. Volba členů kontrolní a revizní komise 

Na členy kontrolní a revizní komise jsou nominování: Radek Zicha – JRZ, s.r.o., Vlasta Sláčíková – obec 

Pozděchov, Stanislav Machač – Cykloservis Machač.  

Další návrhy nebyly předneseny. Všichni jmenovaní kandidaturu přijímají.  

Hlasování:  PRO: 28 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

Kontrolní a revizní komise byla zvolena. 



9. Informace o činnosti MASH za rok 2010, shrnutí výzev v roce 2010 

Manažer MASH Aleš Lahoda seznámil přítomné s činností MASH za rok 2010. Uvedl základní principy 

práce MAS. V roce 2010 byly vyhlášeny 2 výzvy (červen a říjen). Celkem bylo v roce 2010 podáno 

celkem 16 projektů, podpořeno bylo celkem 15 projektů v celkové výši 6 502 939 Kč. 

Dále manažer MAS informoval o realizovaných a připravovaných projektech spolupráce. V roce 2010 

byly podány celkem dva projekty národní spolupráce – Vybavení pro krizové řízení mikroregionu 

Hornolidečska a mikroregionu Ploština. Projekt byl zaměřen na vybavení hasičských sborů pro krizové 

řízení, tento projekt nebyl podpořen. 

Druhým projektem spolupráce byl projekt Pohádky a pověsti Buchlovských hor a Hornolidečska 

zaměřený na sesbírání pohádek a pověstí s místní vazbou, jejich animace na DVD, vytvoření zvukové 

CD a tištěné publikace, to vše v místním nářečí. Tento projekt byl podpořen a v roce 2011 bude 

realizován. 

Dále byly podány dva projekty mezinárodní spolupráce s přeshraničním partnerem Púchovská dolina. 

Jednalo se o dva projekty jeden na pořízení vybavení pro jednotky dobrovolných hasičů, druhý na 

podporu sportovních organizací obou regionů. Ani jeden z těchto projektů nebyl podpořen.  

Manažer MAS informoval přítomné také o probíhajícím projektu spolupráce Zachování tradic a 

kulturního dědictví MAS Hornolidečska a MAS mikroregionu Buchlov. Projekt se pomalu blíží ke 

svému závěru, V rámci projektu se pořizovaly Valašské a Slovácké kroje pro každou obec obou 

mikroregionů. Na Hornolidečsku má kroje již 13 obcí, kroje pro zbylé dvě obce budou dodány v 

následujících týdnech. 

Dále manažer MAS informoval o členství MASH v NS MAS ČR, seznámil přítomné s činností NS MAS a 

o jejích aktivitách, především byla zmíněna skutečnost, že NS MAS je jedním ze subjektů, který se 

bude podílet na přípravě dotační politiky po roce 2013.  

10. Schválení směrnice č. 10 „Jednání rozhodovacích orgánů MAS 
Hornolidečska“ 

Manažer MAS seznámil Valnou hromadu s návrhem směrnice č. 10, která upravuje jednání a 

rozhodování volených orgánů MAS Hornolidečska. 

Diskuze: neproběhla 

Hlasování:  PRO: 28 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

11. Informace o hodnocení MAS 

Manažer MAS informoval o hodnocení MAS, které proběhlo v roce 2010, konkrétně v měsících 

červenec a srpen. Bylo hodnoceno všech 112 podpořených MAS v ČR. Výsledky byly prezentovány na 

večeru venkova při veletrhu Země živitelka. Na základě hodnocení byly MAS rozděleny do 4 skupin 

(nejlépe fungující, dobře fungující, průměrné MAS, nejníže hodnocené MAS). MASH byla hodnocena 

jako dobře fungující, tedy ve druhé skupině.  

Manažer dále informoval Valnou hromadu o stanovisku MAS Zlínského kraje k hodnocení MAS. 

Celkem 11 MAS z 12 hodnocených MAS ve Zlínském kraji se shodlo, že hodnocení bylo nepřipravené, 



bylo provedené ve velmi krátkém časovém horizontu a nebylo objektivní. S tímto stanoviskem se měl 

každý člen Valné hromady možnost seznámit. Stanovisko bylo rozesláno jak na členy Výboru NS MAS 

ČR, tak také na MZe a SZIF. Zlínský kraj nebyl jediný, který hodnocení MAS kritizoval, své kritické 

stanovisko zaslal také Středočeský kraj.  

Stanovisko MAS Zlínského kraje k hodnocení MAS bylo projednáno na Výboru NS MAS ČR. Výsledkem 

toho bylo vyvoláno společné jednání MAS Zlínského kraje s Předsedou NS MAS ČR, předsedou 

hodnotící komise, ředitelkou odboru PRV na MZe Ing. Kateřinou Bělinovou. Toto jednání proběhlo 

v obci Hovězí. Výstupem tohoto jednání bylo ujištění, že hodnocení MAS v dalších letech bude 

provedeno tak, aby byla zajištěna objektivnost hodnocení. Dále paní ředitelka Ing. Bělinová uvedla, že 

finanční dopad na alokace pro MAS v roce 2011 bude mít letošní hodnocení minimální. Je ale 

pravděpodobné, že v příštích letech se bonusy pro MAS do ročních alokací více promítnou. 

Manažer dále informoval, že hodnocení se bude částečně podílet na výši roční alokace pro MAS, a to 

následovně: 

• MAS hodnocené jako nejlépe fungující budou mít bonus ve výši koeficientu 1,3 na jednoho 

obyvatele 

• MAS hodnocené jako dobře fungující budou mít bonus ve výši koeficientu 1,2 na jednoho 

obyvatele 

• MAS hodnocené jako průměrné budou mít bonus ve výši koeficientu 1,1 na jednoho 

obyvatele 

• Nejníže hodnocené MAS budou mít bonus ve výši koeficientu 1,0 na jednoho obyvatele 

 

Předseda MASH Vojtěch Ryza k tématu dodal několik vlastních postřehů a uvedl, že výsledky 

hodnocení byly konzultovány se zástupci Mze, NS MAS a pro další kolo hodnocení byly upraveny 

hodnotící kritéria, tak aby byla zajištěna větší objektivnost hodnocení 

12. Propagace MAS v regionu i v rámci ČR 

Manažer MAS informoval o nutnosti informovat o  mikroregionu nejen navenek, ale také uvnitř 

regionu, především u jeho obyvatel. V souvislosti s tím bude od roku 2011 vydáván nový zpravodaj 

MASH, jeho náplní budou především informace o činnost MASH, o novinkách v jednotlivých obcích 

apod.  

MASH se bude také prezentovat na veletrzích, či jiných akcích, kde je možné se představit. V roce 

2010 se MAS Hornolidečska prezentovala na veletrzích REGIONTOUR v Brně a také na Zemi Živitelce v 

Českých Budějovicích. V roce 2010 byly zhotoveny propagační bannery, které je možné snadno 

přesunout kamkoliv, kde je vhodné MASH prezentovat. Všichni přítomní členové byli informováni o 

možnosti vypůjčit si tyto bannery při organizování nejrůznějších akcí a prezentací. 

V rámci propagace budou připravovány nové propagační materiály. Proběhne také úprava webových 

stránek, především grafická aktualizace tak, aby stránky měly podobný charakter jako stránky 

mikroregionu a bylo tak dosaženo efektivní propagace regionu. 



13.  Schválení rozpočtového provizoria na rok 2011 

Předseda MASH informoval členy o alokaci na rok 2011, který byl pro MASH přidělen ve výši  

4 842 653 Kč. Vzhledem k tomu, že alokace byla zveřejněna až pár dnů před termínem konání valné 

hromady, předseda MASH navrhnul schválení rozpočtového provizoria na rok 2011, konkrétní 

rozpočet pak bude připraven v lednu či únoru roku 2011.  

Hlasování:  PRO: 28 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

Rozpočtové provizorium na rok 2011 bylo schváleno. 

14. Informace o výzvách v roce 2011 

Manažer MASH informoval o původním záměru vyhlásit první výzvu v roce 2011 na leden 2011. V 

pravidlech programu LEADER však došlo k výrazným změnám, které nabízejí nové možnosti 

především pro podnikatele. Proto se představitelé MASH rozhodli vyhlásit první výzvu roku 2011 až v 

dubnu 2011, aby tak potenciální žadatelé měli dostatek času na přípravu, a aby jejich žádosti mohly 

být administrovány dle upravených pravidel. Výzva bude určena pouze pro podnikatelské subjekty 

(FICHE 4-7). Předseda MAS apeloval na podnikatele, aby se na tuto výzvu připravili a začali s 

konzultací projektů co nejdříve. V případě, že alokace nebude v této výzvě vyčerpána, bude další 

výzva vyhlášena na podzim 2011. 

15. Přijetí nových členů 

O členství v MASH nově žádá:  

1. Josef Slánský, IČ: 13635158, stolař z obce Horní Lideč 

2. Petr Paláček, IČ: 74107020, provozovatel hotelu Ranč u Zvonu 

3. Za Prlov obec krásnější, o.s., IČ: 22853961, zástupce: Mgr. Petr Maršálek 

Hlasování:  PRO: 28 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

16. Ukončení členství dle Stanov 

Předseda MASH Ing. Vojtěch Ryza navrhnul vyloučit tři členy: 

1. Pan Martin Jantula, IČ: 43429637 – bývalý provozovatel Hotelu Ranč u Zvonu v obci Francova 

Lhota. Důvod vyloučení: pan Jantula již neprovozuje Hotel Ranč u Zvonu ve Francova Lhotě. 

Sídlo mám pan Jantula v obci Lukov. U pana Jantuly zanikla základní podmínka členství – 

nemá sídlo ani žádnou provozovnu na území MAS Hornolidečska. Pan Jantula se navíc 

neúčastnil Valných hromad a dlouhodobě neplatil členské příspěvky. 

2. Mgr. Yvona Trčalová, IČ: 73293601 – bývalý provozovatel penzionu Selanka v obci Valašská 

Senice. Důvod vyloučení: paní Trčalová již neprovozuje penzion Selanka v obci Valašská 

Senice. Paní Trčalová se přestěhovala do Prahy, zanikla základní podmínka členství – nemá 

sídlo ani žádnou provozovnu na území MAS Hornolidečska.  

3. Alois Novosad, IČ: 66937353 – provozovatel restaurace ve Valašské Polance. Důvod 

vyloučení: dlouhodobé neplacení členských příspěvků, neúčast na Valných hromadách. 

Hlasování:  PRO: 28 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 



17. Různé  

V rámci bodu různé informoval manažer MAS o možnostech projektů spolupráce na rok 2011. V 

rámci projektů spolupráce je nově možné podat pouze jeden projekt do národní spolupráce a jeden 

do mezinárodní spolupráce. MASH zatím plánuje společný projekt s MAS Naše Považie, jeho přesná 

podoba zatím není přesně stanovena a bude výsledkem společných setkání. 

Jako projekt národní spolupráce byla navržena podpora regionálních produktů zejména potravin. 

Zatím se jedná pouze o návrh k diskuzi a ani partner z ČR ještě nebyl vybrán. 

Manažer MAS také informoval o možnostech získat dotaci z PRV, což je jedna z posledních možností, 

jak získat prostředky na realizaci svých projektů. Výzva bude vyhlášena na podzim roku 2011. 

Připravované projekty je možné konzultovat v kanceláři MASH. 

Další informace se týkají ROP. Manažer informoval přítomné, že prostředky v tomto OP jsou již 

vyčerpány. Možné je pouze dočerpání alokace na konci roku 2012, ovšem ve velmi omezené míře. 

Finanční prostředky jsou pouze na projekty směřující do cestovního ruchu, ale i zde je již převážná 

část alokace vyčerpána. 

18. Závěr 

Na závěr poděkoval předseda MAS Ing. Vojtěch Ryza všem přítomným za účast. 

 

Ve Francově Lhotě dne 1.12.2010 

 

 

Zapsal:    Bc. Stanislav Petřík  …………………………… 

 

 

Ověřovatelé zápisu: Josef Daněk   …………………………… 

 

   Ing. Ludmila Mužikovská …………………………… 

 

   Miroslav Papšík   …………………………… 

 

 

 


