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 1 ÚVOD

Implementační část ISÚ MAS Bohumínsko je nedílnou součástí Strategie komunitně vedeného
místního rozvoje. Dokument zahrnuje zejména: 

 popis implementačního procesu na úrovni MAS a typy projektů implementace, 
 popis spolupráce mezi MAS na národní a mezinárodní úrovni a přeshraniční spolupráce, 
 popis integrovaného přístupu napříč programovými rámci.

 2 IMPLEMENTAČNÍ PROCES NA ÚROVNI MAS BOHUMÍNSKO

Implementační proces na úrovni MAS Bohumínsko obsahuje schéma a popis organizační 
struktury místního partnerství, statuty a jednací řády všech povinných orgánů místního 
partnerství vč. seznamu jejich členů, z něhož bude zřejmé, že na rozhodovací úrovni veřejný 
sektor ani žádná ze zájmových skupin nedosahuje více jak 49 % hlasovacích práv.  

Participativní/komunitní proces přípravy a schvalování podkladů implementační části je zajištěn 
zejména zveřejněním všech připravovaných dokumentů na internetových stránkách MAS, a to 
ještě před projednáním a schválením dokumentů v nejvyšším orgánu MAS. 

MAS musí splnit požadavky na standardizaci MAS dle Metodiky pro standardizaci místních 
akčních skupin v programovém období 2014 - 2020 schválené Vládou České republiky 21.5. 
2014.  Proces standardizace je v gesci Ministerstva zemědělství ČR. Na závěr procesu po splnění
všech kritérií přijatelnosti obdrží MAS Osvědčení o splnění standardů MAS. 

Splněním  požadovaných standardů prokáže MAS, že je schopna se podílet na implementaci 
programů financovaných z evropských strukturálních a investičních fondů. Po úspěšném projití   
procesem standardizace u Ministerstva zemědělství bude MAS moci předkládat své SCLLD 
Ministerstvu pro místní rozvoj ke schválení. 

 2.1 SCHÉMA A POPIS ORGANIZAČNÍ STRUKTURY

Organizační  strukturu MAS tvoří  povinné orgány,  kde valná hromada je nejvyšším orgánem
tvořeným všemi partnery MAS. Programový výbor je rozhodovacím orgánem, kontrolní komise
působí jako kontrolní a monitorovací orgán a výběrová komise jako výběrový orgán. Součástí
organizační struktury je  kancelář MAS.
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 3 STANDARDY PRO PŘIJATELNOST MAS

Standardy jsou rozděleny do pěti tematických okruhů – územní působnost, místní akční skupina,
orgány MAS, kancelář MAS a institucionalizace MAS. Standardy jsou nastavovány na základě
zkušeností  z  programovacího  období  2007-2013  a  v  souladu  s  podmínkami  stanovenými  v
příslušných  nařízeních.  Zejména  je  kladen  důraz  na  to,  aby  MAS byla  otevřeným místním
partnerstvím a aby všechny činnosti MAS vykonávané vůči platební agentuře, Řídícím orgánům,
žadatelům i široké veřejnosti v území byly maximálně transparentní a nediskriminační. 

 3.1 ÚZEMNÍ PŮSOBNOST 

MAS Bohumínsko působí na celistvém území tvořeném sousedícími katastry sedmi měst a obcí
(Bohumín, Dolní Lutyně, Dětmarovice, Doubrava, Petrovice u Karviné, Petřvald a Rychvald). V
území  se  nenachází  město  s  více  jak  25  tisíci  obyvateli  (posuzuje  se  k  1.1.  2014)  a  počet
obyvatel v území je ve stanoveném rozmezí 10 až 100 tisíc obyvatel. Území se nepřekrývá s
žádnou jinou MAS a je obklopenou velkými městy nad 25 tisíc obyvatel  (Ostrava,  Havířov,
Karviná, Orlová) a polskou hranicí. Krátkým úsekem mezi Petřvaldem a Šenovem sousedí MAS
Bohumínsko  s  MAS  Slezská  brána.  Přes  řeky  Odru  a  Olši  sousedí  MAS  s  polskou  LGD
Morawskie Wrota. 

Všechny obce dotčené MAS schválily zařazení území obce do území působnosti dotčené MAS 
na období 2014 – 2020. Schválením zařazení do území působnosti SCLLD obcím nevznikly 
finanční závazky vůči MAS. 

 3.2 MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA JAKO MÍSTNÍ PARTNERSTVÍ

MAS Bohumínsko je místním partnerstvím mezi soukromým a veřejným sektorem, které působí 
na vymezeném subregionálním území, pro něž navrhuje a provádí SCLLD. Místní akční skupina
je partnerstvím s právní subjektivitou. Na rozhodovací úrovni ani veřejný sektor ani žádná z 
jednotlivých zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv. 

Partneři MAS musí mít na území působnosti MAS trvalé bydliště, sídlo nebo provozovnu nebo 
musí prokazatelně na daném území místně působit, přičemž posouzení o místní působnosti je v 
kompetenci MAS.

MAS je otevřeným partnerstvím. Všechny podmínky pro přistoupení partnerů včetně práv a 
povinností partnera jsou uvedeny ve stanovách nebo ve statutu a jsou zveřejněny na 
internetových stránkách MAS.

Vzhledem k počtu obyvatel v MAS Bohumínsko k 1.1 2014 (dle ČSÚ 51 895) obyvatel je počet 
partnerů nastaven tak, aby na 1 partnera připadlo maximálně 2000 obyvatel. Minimální počet 
partnerů v MAS Bohumínsko je 26. 

Základním dokumentem místního partnerství jsou Stanovy Místní akční skupiny Bohumínsko – 
zájmového sdružení právnických osob. Stanovy byly schváleny na ustavující valné hromadě 
10.7. 2012 a změněny na valné hromadě 17.12. 2013. Další úprava stanov byla projednána a 
schválena na valné hromadě 10.6. 2014. Další úprava stanov proběhne v souvislosti s 
předpokládanou transformací zájmového sdružení právnických osob na spolek.
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 3.3 STATUTY A JEDNACÍ ŘÁDY POVINNÝCH ORGÁNŮ

MAS Bohumínsko má vytvořeny vlastní orgány – nejvyšší orgán a dále orgány plnící funkce
rozhodovací, výběrovou a kontrolní. Jeden partner může být kromě nejvyššího orgánu členem
pouze jednoho povinného orgánu. 

Statut a jednací řád valné hromady 

Valná hromada je nejvyšším orgánem, který je tvořen všemi partnery MAS, přičemž veřejný
sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv. 
Jednání  valné  hromady je  upraveno jednacím řádem.  Je-li  partnerem MAS právnická  osoba,
zmocní  fyzickou osobu,  aby ji  v  orgánu zastupovala,  jinak právnickou osobu zastupuje člen
jejího statutárního orgánu. 

Nejvyšší  orgán  je  usnášeníschopný,  je-li  přítomna  nadpoloviční  většina  partnerů  MAS.  Pro
přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných. 

Návrh Statutu a jednacího řádu valné hromady byl projednán v programovém výboru 19. května
2014 a schválen valnou hromadou MAS dne 10. června 2014 (viz Příloha č. 1).

Statut a jednací řád programového výboru 

Rozhodovacím orgánem v MAS Bohumínsko  je  programový  výbor.  Členové rozhodovacího
orgánu musí být voleni z partnerů MAS, přičemž veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin
nepředstavuje  více  než  49  %  hlasovacích  práv.   Při  rozhodování  je  hlasovací  právo  členů
rozhodovacího  orgánu  rovné.  Je-li  členem  rozhodovacího  orgánu  fyzická  osoba,  musí  být
svéprávná a bezúhonná ve smyslu právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání. Je-li
členem právnická  osoba,  musí  tuto  podmínku  splňovat  také  ten,  kdo tuto  právnickou osobu
zastupuje. 

Počet  členů  programového  výboru  určují  stanovy MAS.  Předsedu,  místopředsedu  a  5  členů
programového výboru volí valná hromada.

Návrh Statutu a jednacího řádu programového výboru byl projednán v programovém výboru 19.
května 2014 a je předložen k projednán a schválen valnou hromadou MAS dne 10. června 2014
(viz Příloha č. 2).

Statut a jednací řád kontrolní komise 

Kontrolním a monitorovacím orgánem v MAS Bohumínsko je kontrolní komise, která je volena
valnou hromadou a má nejméně 3 členy. Kontrolní orgán volí předsedu z řad svých členů, pokud
není  přímo  zvolen  nejvyšším  orgánem  MAS.  Předseda  svolává  a  řídí  jeho  zasedání.  Při
rozhodování je hlasovací právo členů kontrolního orgánu rovné. 
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Je-li členem kontrolního orgánu fyzická osoba, musí být svéprávná a bezúhonná ve smyslu 
právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání. Je-li členem právnická osoba, musí tuto 
podmínku splňovat také ten, kdo tuto právnickou osobu zastupuje. 

Kontrolní orgán je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Pro přijetí 
rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných. 

Nejméně jedenkrát ročně podává zprávu nejvyššímu orgánu MAS o výsledcích své kontrolní 
činnosti. 

Kontrolní komise zodpovídá za monitoring a hodnocení SCLLD (zpracovává a předkládá ke 
schválení rozhodovacímu orgánu indikátorový a evaluační plán SCLLD). 

Návrh Statutu  a  jednacího řádu kontrolní  komise  byl  projednán v  programovém výboru 19.
května 2014 a projednán a schválen valnou hromadou MAS dne 10. června 2014 (viz Příloha č.
3).

Statut a jednací řád výběrové komise 

Výběrovým orgánem  v  MAS Bohumínsko je  ústřední  výběrová  komise,  jejíž  členové  jsou
voleni valnou hromadou. Členové ústřední výběrového komise musí být voleni ze subjektů, které
na území MAS prokazatelně místně působí. Je-li členem výběrového orgánu právnická osoba,
zmocní  fyzickou osobu,  aby ji  v  orgánu zastupovala,  jinak právnickou osobu zastupuje člen
jejího statutárního orgánu.

Dobu mandátu členů určuje nejvyšší orgán na dobu max. jednoho roku, opakované zvolení je 
možné. Při rozhodování je hlasovací právo členů výběrového orgánu rovné. 
Je-li členem výběrového orgánu fyzická osoba, musí být svéprávná a bezúhonná ve smyslu 
právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání. Je-li členem právnická osoba, musí tuto 
podmínku splňovat také ten, kdo tuto právnickou osobu zastupuje. 

Veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv. 
Výběrový orgán volí předsedu z řad svých členů. Předseda svolává a řídí jeho zasedání. 
Do kompetence výběrové komise spadá zejména předvýběr projektů na základě objektivních 
kritérií – navrhuje jejich pořadí podle přínosu těchto operací k plnění záměrů a cílů SCLLD. 

Statut a jednacího řádu výběrové komise byl schválen po předchozím projednání v programovém
výboru na valné hromadě MAS dne 17. prosince 2013 (viz Příloha č. 4). Jednací řád byl v praxi
odzkoušen při realizaci tzv. tréninkové výzvy. 

 3.4 KANCELÁŘ A INSTITUCIONALIZACE MAS 

Kancelář MAS Bohumínsko je umístěna v sídle MAS v budově Městského úřadu v Bohumíně,
na adrese Masarykova 158, 735 81 Bohumín – Nový Bohumín. Z hlediska právní subjektivity je
MAS zájmovým sdružením právnických osob.

Kancelář MAS 
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V současné  době tvoří  zaměstnance  MAS manažer  a  asistenti  manažera  MAS pro  přípravu
Integrované strategie území MAS Bohumínsko pro období 2014 – 2020 a zpracování Strategie
komunitně vedeného místního rozvoje. Obsazení kanceláře zaměstnanci MAS na plný pracovní
úvazek se předpokládá od roku 2015.

Adresa kanceláře MAS: 
Městský úřad v Bohumíně,
Masarykova 158, 735 81
Bohumín-Nový Bohumín 

Telefony:
+420 596 092 151,
+420 731 130 675

E-maily: info@mas-bohuminsko.cz

Manažer MAS Předpokládané obsazení funkce od roku 2015.
Zaměstnanci MAS Předpokládané obsazení funkcí od roku 2015.
Manažer projektu Příprava ISÚ MAS Bohumínsko
2014-2020 a projektu Podpora vzniku SCLLD 
(Strategie komunitně vedeného místního rozvoje)

Ing. Lumír Macura,
macura.lumir@mubo.cz
 +420 731 130 675

 
Kompetence – příprava ISÚ v území Bohumína, Dolní
Lutyně a Rychvaldu, organizace činnosti odborné 
skupiny „životní prostředí“

Asistentka manažera projektu Příprava ISÚ MAS 
Bohumínsko 2014-2020 a projektu Podpora 
vzniku SCLLD

Andrea Folterová,
folterova@osave.cz
 +420 736 627 930

 
Kompetence – příprava ISÚ v území Dětmarovic a 
Petrovic u Karviné, organizace činnosti odborné 
skupiny „společnost“

Asistent manažera projektu Příprava ISÚ MAS 
Bohumínsko 2014-2020 a projektu Podpora 
vzniku SCLLD

RNDr. Česlav Valošek,
Valosek@rikka.cz
 +420 724 762 850

 

Kompetence – příprava ISÚ v území Doubravy a 
Petřvaldu, organizace činnosti odborné skupiny 
„hospodářství“

Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD (Strategie 
komunitně vedeného místního rozvoje)

Do doby obsazení  kanceláře  MAS zaměstnanci  na plný pracovní  úvazek jsou úřední  hodiny
stanoveny na pondělí a středu od 17,00 do 18,00 hodin po předchozí telefonické domluvě.

Institucionalizace MAS

MAS Bohumínsko je z hlediska právní formy zájmovým sdružením právnických osob vzniklým 
podle § 20f zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
Podle výsledků příprav k standardizaci MAS bude zvážena transformace sdružení na „spolek“

MAS vede účetnictví ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů.
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MAS Bohumínsko vede funkční internetové stránky s aktuálními informacemi o dění v MAS na 
adrese:  http://www.mas-bohuminsko.cz/ 

Seznam členů jednotlivých orgánů MAS k 31.8. 2014 je uveden v samostatné příloze tohoto
dokumentu.

 4 SPOLUPRÁCE MAS NA NÁRODNÍ A MEZINÁRODNÍ ÚROVNI  

MAS Bohumínsko je od května 2013 členem Národní sítě Místních akčních skupin ČR a členem Krajské
sítě  MAS  Moravskoslezského  kraje.  Spolupráce  se  projevuje  zejména  výměnou  zkušeností  a
seznamováním se s příklady dobré praxe. Se dvěma zkušenými MAS z období realizace Programu
rozvoje  venkova  2007-2013,  s  MAS  Opavsko  a  MAS  Hlučínsko,  měla  MAS  Bohumínsko
uzavřeny smlouvy o spolupráci při realizaci projektu „Získání dovedností, animace a provádění v
MAS Bohumínsko" dle opatření III.4.1 dotace pro místní partnerství v rámci Programu rozvoj
venkova ČR na období 2007-2013.

Pro MAS Bohumínsko je přirozená spolupráce s polskou MAS LGD Morawskie Wrota s 
ohledem na sousedství území MAS přes hraniční řeku Olši. Působnost LGD je na území 
Krzyzanowic, Gorzyc a Godowa, s kterými rovněž partnersky spolupracují obce MAS 
Bohumínsko. V rámci příprav strategií pro období 2014-2020 uzavřela MAS Bohumínsko s 
LGD Morawskie Wrota 27.9. 2013 Dohodu o spolupráci.

Předpokládá se rovněž spolupráce mezi MAS navzájem při tvorbě integrovaných projektů s 
širokým dopadem.

 5 POPIS  INTEGROVANÉHO  PŘÍSTUPU  NAPŘÍČ  PROGRAMOVÝMI
RÁMCI  

Integrovaný přístup bude využit pro sjednocování, spojování a slučování aktivit v území
 Na úrovni „Prioritních os“  - integrace mezi všemi prioritními osami navzájem
 Na úrovni „Specifických cílů“ - (bude dokončeno v rámci IAPRÚ)
 Na úrovni „Priorit“ – (bude dokončeno v rámci IAPRÚ)
 Na úrovni „Aktivit“ – (bude dokončeno v rámci IAPRÚ)

Integrační přístup se předpokládá zejména v projektech spolupráce v několika úrovních:
 v rámci spolupráce MAS s partnery v Programu rozvoje venkova,
 spolupráce  MAS  navzájem  v  rámci  krajské  sítě  NS  MAS  Moravskoslezského  kraje

(dohodnuto na jednání krajské sítě 21.8. 2014)
 příprava integrovaných projektů v rámci ITI Ostravské aglomerace (příkladem takových

projektů  může  být  zpracování  odpadů,  vznik  sociálních  podniků,  či  polytechnická
výchova v ZŠ a spolupráce se středními školami a místními průmyslovými podniky),

 v  rámci  mezinárodní  spolupráce  nejvýznamnějším  partnerem  pro  MAS  Bohumínsko
bude sousední polská LGD Morawskie Wrota. 

Součástí  integrovaného  přístupu  bude  prosazování  inovačních  přínosů  v  projektech.  Budou
hodnoceny inovace místní, v rámci celé MAS a celorepublikové. Podporovány budou přenosy
inovací a dobré praxe z obce do obce, z MAS do MAS na národní i mezinárodní úrovni. 
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 6 ZÁVĚR  

Implementační část Integrované strategie území MAS Bohumínsko 2014 – 2020 obsahuje 
schéma a popis organizační struktury místního partnerství, statuty a jednací řády všech 
povinných orgánů místního partnerství vč. seznamu jejich členů, z něhož je zřejmé, že na 
rozhodovací úrovni veřejný sektor nedosahuje více jak 49 % hlasovacích práv.  

Participativní/komunitní proces přípravy a schvalování podkladů implementační části je zajištěn 
zveřejněním Implementační části v materiálech pro výroční valnou hromadu MAS v červnu 
2014.  Projednání  a schválení dokumentů v nejvyšším orgánu MAS bude provedeno po 
rozhodnutí o vhodnosti transformace zájmového sdružení právnických osob na spolek. 

MAS bude plnit požadavky na standardizaci MAS dle Metodiky pro standardizaci místních 
akčních skupin v programovém období 2014 - 2020 v nejbližším termínu po vyhlášení výzvy v 
Ministerstva zemědělství ČR k předkládání žádostí. 

Splněním  požadovaných standardů prokáže MAS Bohumínsko prokáže, že je schopna se podílet
na implementaci programů financovaných z evropských strukturálních a investičních fondů.

Přirozeným principem MAS je spolupráce mezi MAS navzájem, zejména v nejbližším 
sousedství a regionu. Pro MAS Bohumínsko je přirozená spolupráce s polskou MAS LGD 
Morawskie Wrota s ohledem na sousedství pře hraniční řeku Olši.

 7 PŘÍLOHY  

 7.1 PŘÍLOHA 1 NÁVRH STATUTU A JEDNACÍHO ŘÁDU VALNÉ HROMADY

STATUT A JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY MAS BOHUMÍNSKO (dále MAS /*)

I. Statut valné hromady

I.1 Valná hromada je nejvyšší orgán MAS, který je tvořen všemi partnery MAS, přičemž veřejný
sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv.

I.2  Nejvyšší  orgán je  usnášeníschopný,  je-li  přítomna  nadpoloviční  většina  členů MAS.  Pro
přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných. 

I.3 Do kompetence valné hromady spadá zejména: 
  rozhodování o změně stanov MAS vlastním rozhodnutím a nebo na návrh člena nebo orgánu

MAS,
  schvalování výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS,
  schvalování roční účetní závěrky MAS,
  schvalování rozpočtu MAS,
 jmenování a odvolání auditora  závěrečného účtu (v případě potřeby),
 zřízení povinných orgánů MAS, a to rozhodovacího orgánu (programový výbor),   kontrolního
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orgánu (kontrolní komise) a výběrového orgánu (výběrová komise), 
 schválení svého statutu a jednacího řádu a statutů a jednacích řádů ostatních povinných orgánů

MAS (programového výboru, kontrolní komise, výběrové komise),
 schvalování SCLLD,
 nese zodpovědnost za distribuci veřejných prostředků a provádění SCLLD v území působnosti 

MAS, 
 volba členů povinných orgánů MAS - počet členů orgánů, jejich působnosti a pravomoci, 

způsob jejich volby a odvolávání a způsob jednání, 
 rozhodování o přijetí nebo vyloučení člena MAS,
 rozhodování o fúzi nebo zrušení MAS. 

I.4 Valná hromada deleguje na rozhodovací orgán (programový výbor) tyto kompetence:
 distribuci veřejných finančních prostředků, 
 schvalování  způsobu hodnocení  a  výběru  projektů,  zejména  výběrových kritérií  pro výběr

projektů, 
 dílčí úpravy valnou hromadou schváleného rozpočtu MAS, 
 schvalování vnitřních předpisů MAS (mimo statuty a jednací řády povinných orgánů MAS),
 vymezování zájmových skupin v rámci MAS.

 
II. Jednací řád valné hromady

II.1 Jednací řád stanovuje způsob jednání valné hromady. 

II.2 Valnou hromadu svolává programový výbor. Valná hromada se schází nejméně jednu ročně,
a dále tehdy, požádá-li o to kterýkoliv člen MAS. 

II.3  Je-li  členem MAS právnická  osoba,  zmocní  fyzickou  osobu,  aby ji  v  nejvyšším orgánu
zastupovala, jinak právnickou osobu zastupuje člen jejího statutárního orgánu. 

II.4  Valnou  hromadu  řídí  předseda  nebo  místopředseda  programového  výboru,  v  jejich
nepřítomnosti  jiný člen programového výboru (dále „řídící  zasedání“).  Řídící  zasedání zahájí
jednání nejpozději 15 min. po stanoveném začátku jednání. Oznámí počet přítomných členů  s
hlasem rozhodujícím a skutečnost, zda je valná hromada usnášeníschopná. 

II.5 V úvodu jednání valné hromady je schválen program jednání a ustanoveni dva ověřovatelé
zápisu a zapisovatel.

II.6  Řídící ukončí zasedání, není-li valná hromada usnášeníschopná, případně stane-li se tak v
průběhu jednání. Řídící ukončí zasedání, pokud není schválen program jednání valné hromady a
to ani po dohadovacím řízení. V tom případě je náhradní jednání svoláno do 14 dnů.

II.7  Hlasování  je  zásadně  veřejné,  na  návrh  člena  VH  tajné,  po  schválení  VH.  V  případě
veřejného hlasování dávají členové s hlasem rozhodujícím na valné hromadě svůj hlas zdvižením
ruky "pro," "proti," nebo "zdržel se hlasování." Výsledek hlasování oznámí řídící zasedání, popř.
zapisovatel. Pokud se hlasuje tajně, jsou hlasy zaznamenány na hlasovacích lístcích a vkládají se
do předem připravené urny. Volby do orgánů MAS
řídí a výsledky oznamuje volební komise schválená valnou hromadou.
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II.8 Je-li ustavena návrhová komise, tak předkládá návrhy usnesení předseda návrhové komise,
kterého  si  komise  určí  ze  svého  středu.  Pokud  není  ustavena  návrhová  komise,  tak  návrhy
usnesení předkládá řídící zasedání nebo kterýkoliv člen VH s hlasem rozhodujícím.  K tomuto
návrhu může v rámci diskuse podat kterýkoli člen s hlasem rozhodujícím protinávrh. O návrzích
se hlasuje v opačném pořadí, než v jakém byly podány. Schválením jednoho návrhu se ostatní
považují za nepřijaté.

II.9  Projednávané materiály jsou zasílané delegátům jeden týden před konáním valné hromady
elektronickou  formou jako příloha e-mailu  nebo s  uvedením odkazu na internetové  umístění
dokumentů.  Valná  hromada  musí  při  schvalování  programu odsouhlasit  dodatečné  materiály
předkládané na stůl.

III.

Tento  Statut  a  jednací  řád  valné hromady MAS Bohumínsko byl  schválen  na jednání  valné
hromady MAS Bohumínsko dne 10. června 2014.

….............................................. ….......................................................
Ing. Lumír Macura Mgr. Pavel Buzek
předseda programového výboru místopředseda programového výboru

/* Vysvětlení pojmů

MAS – místní partnerství mezi soukromým a veřejným sektorem, které působí na vymezeném 
subregionálním území, pro něž navrhuje a provádí SCLLD. 

Partner MAS - Partnery jsou právnické osoby z veřejné sféry a soukromoprávní právnické a fyzické 
osoby podnikající, které byly přijaty za členy na valné hromadě MAS a dále právnické osoby nebo fyzické
osoby nepodnikající působící v MAS na základě smlouvy o partnerství, s uzavřením které vyjádřila 
souhlas valná hromada MAS (dále členové MAS).  

Soukromá sféra (sektor) – soukromoprávní právnické či fyzické osoby (podnikající i nepodnikající). 

Veřejná sféra (sektor) – stát, kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, orgány státní správy a právnické 
osoby, které jsou zřízeny či vlastněny min. z 50 % obcemi, dobrovolnými svazky obcí, kraji či státem bez 
ohledu na jejich právní formu, tj. např. příspěvkové organizace, ale také podniky v majoritním vlastnictví 
obcí či státu (např. technické služby, Lesy ČR apod.).  

Zájmová skupina – členové MAS tvoří zájmové skupiny, které jsou cíleně zaměřené na určitou 
problematiku SCLLD. MAS vymezí zájmové skupiny v souladu s SCLLD. Příslušnost k dané zájmové 
skupině definuje člen MAS podle své převažující činnosti. Člen MAS může být příslušný pouze k jedné 
zájmové skupině. Vymezení zájmových skupin stanovuje valná hromada MAS, pokud toto vymezení 
nesvěří programovému výboru.

CLLD - Komunitně vedený místní rozvoj.

SCLLD - Strategie komunitně vedeného místního rozvoje.
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 7.2 PŘÍLOHA 2 NÁVRH STATUTU A JEDNACÍHO ŘÁDU PROGRAMOVÉHO 
VÝBORU

STATUT A JEDNACÍ ŘÁD PROGRAMOVÉHO VÝBORU MAS BOHUMÍNSKO
(dále MAS)

I.  Statut programového výboru

I.1 Programový výbor je povinným orgánem MAS s rozhodovací funkcí, který je tvořen  členy
zvolenými  valnou  hromadou  MAS,  přičemž  veřejný  sektor  ani  žádná  ze  zájmových  skupin
nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv. /*

I.2 Sedmičlenný programový výbor tvoří předseda, místopředseda a 5 členů, které volí valná
hromada MAS vždy na období tří let. Předseda a místopředseda programového výboru zastupují
sdružení navenek a jednají jménem sdružení dle stanov sdružení,   usnesení valné hromady a
programového výboru.

I.3 Je-li členem rozhodovacího orgánu fyzická osoba, musí být bezúhonná a svéprávná.  Je-li
členem právnická osoba, musí splňovat tuto podmínku ten, kdo tuto právnickou osobu zastupuje.

I.4  Je-li  členem  programového  výboru  právnická  osoba,  zmocní  fyzickou  osobu,  aby  ji  v
programovém výboru  zastupovala,  jinak  právnickou  osobu zastupuje  člen  jejího  statutárního
orgánu. 

I.5 Programový výbor jako rozhodovací orgán plní kompetence svěřené mu valnou hromadou
MAS:
 rozhoduje o distribuci veřejných finančních prostředků, 
 schvaluje  způsoby  hodnocení  a  výběr  projektů,  zejména  výběrových  kritérií  pro  výběr

projektů, 
 provádí dílčí úpravy valnou hromadou schváleného rozpočtu MAS, 
 schvaluje vnitřní  předpisy MAS (mimo statuty a  jednací  řády valné hromady a povinných

orgánů MAS, tj. programového výboru, kontrolní komise a výběrové komise).

I.6 Do kompetence programového výboru dále spadá zejména:
  schvaluje  uzavření  a  ukončení  pracovněprávního  vztahu  s  vedoucím  zaměstnancem  pro

realizaci SCLLD /**, 
  jmenuje  manažera  MAS,  stanovuje  mu  plat  a  plní  vůči  němu  zaměstnavatelské  funkce

vyplývající z pracovně právních předpisů,
 schvaluje výzvy k podávání žádostí, 
 vybírá projekty k realizaci a stanovuje výši alokace na základě návrhu výběrového orgánu, 
 svolává nejvyšší orgán (valnou hromadu) minimálně jedenkrát ročně. 
 zřizuje   odborné  pracovní  skupiny  k  plnění  některých  úkolů  nebo  k  zajištění  dlouhodobé

specializované činnosti.

 
II. Jednací řád programového výboru

II.1 Jednací řád stanovuje způsob jednání programového výboru. 

II.2 Programový výbor svolává jeho předseda, který řídí jeho zasedání. Programový výbor se
schází dle potřeby a dále tehdy, požádá-li o to kterýkoliv člen programového výboru. 
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II.3 Programový výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Pro
přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných. Při rozhodování je hlasovací právo členů
výboru rovné. 

II.4  V úvodu  zasedání  programového  výboru  je  schválen  program jednání.  Zápis  z  jednání
pořizuje předseda programového výboru, pokud nepověří zapisováním jiného člena. 

II.5  Hlasování je zásadně veřejné,  kdy   členové dávají  svůj svůj  hlas zdvižením ruky "pro,"
"proti," nebo "zdržel se hlasování." 

II.6  Projednávané materiály jsou zasílané členům programového výboru jeden týden před jeho
konáním elektronickou  formou jako příloha e-mailu nebo s uvedením odkazu na internetové
umístění dokumentů. 

III.
Tento Statut a jednací řád programového výboru MAS Bohumínsko byl  schválen na jednání
valné hromady MAS Bohumínsko dne 10. června 2014.

….............................................. ….......................................................
Ing. Lumír Macura Mgr. Pavel Buzek
předseda programového výboru místopředseda programového výboru

/*  Soukromá sféra (sektor) – soukromoprávní právnické či fyzické osoby (podnikající i nepodnikající). 

Veřejná sféra (sektor) – stát, kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, orgány státní správy a právnické osoby, které 
jsou zřízeny či vlastněny min. z 50 % obcemi, dobrovolnými svazky obcí, kraji či státem bez ohledu na jejich právní
formu, tj. např. příspěvkové organizace, ale také podniky v majoritním vlastnictví obcí či státu (např. technické 
služby, Lesy ČR apod.).  

Zájmová skupina – členové MAS tvoří zájmové skupiny, které jsou cíleně zaměřené na určitou problematiku 
SCLLD. MAS vymezí zájmové skupiny v souladu s SCLLD. Příslušnost k dané zájmové skupině definuje člen 
MAS podle své převažující činnosti. Člen MAS může být příslušný pouze k jedné zájmové skupině. 

/** CLLD - Komunitně vedený místní rozvoj, SCLLD - Strategie komunitně vedeného místního rozvoje

 7.3 PŘÍLOHA 3 NÁVRH STATUTU A JEDNACÍHO ŘÁDU KONTROLNÍ KOMISE

STATUT A JEDNACÍ ŘÁD KONTROLNÍ KOMISE MAS BOHUMÍNSKO (dále MAS)

I.  Statut kontrolní komise

I.1  Kontrolní  komise  je  povinným orgánem MAS s  kontrolní  funkcí,  který  je  tvořen   členy
zvolenými  valnou  hromadou  MAS,  přičemž  veřejný  sektor  ani  žádná  ze  zájmových  skupin
nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv. /*
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I.2  Tříčlennou  kontrolní  komisi  volí  valná  hromada  MAS   na  období  maximálně  čtyř  let,
opakované zvolení je možné. Komisi tvoří předseda a 2 členové. Pokud valná hromada nezvolí
předsedu, volí jej komise z řad svých členů.

I.3 Kontrolní komise nejméně jedenkrát ročně podává zprávu nejvyššímu orgánu MAS (valné
hromadě) o výsledcích své kontrolní činnosti. 

I.4  Kontrolní  komise  jako  orgán  s  kontrolní  funkcí  plní  kompetence  svěřené  mu  valnou
hromadou MAS a tímto statutem. Do kompetence komise spadá zejména: 

 kontrola dodržování stanov a vnitřních předpisů MAS,
 kontrola účelného hospodaření MAS,
 projednávání výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS, 
 dohlížení na to, že MAS vyvíjí činnost v souladu se zákony, platnými pravidly, standardy MAS

a SCLLD /**, 
 nahlížení do účetních knih a jiných dokladů organizace týkající se činnosti MAS a kontrolovat

tam obsažené údaje, 
 svolání  mimořádného jednání  nejvyššího  orgánu (valné  hromady)  a  rozhodovacího orgánu

(programového výboru), jestliže to vyžadují zájmy MAS, 
  kontrola  metodiky  způsobu  výběru  projektů  MAS  a  její  dodržování,  včetně  vyřizování

odvolání žadatelů proti výběru MAS, 
 zodpovídá  za  monitoring  a  hodnocení  SCLLD /** -  zpracovává  a  předkládá  ke schválení

rozhodovacímu orgánu (programovému výboru) indikátorový a evaluační plán SCLLD /**. 

 
II. Jednací řád kontrolní komise

II.1 Jednací řád stanovuje způsob jednání kontrolní komise.

II.2 Kontrolní komisi svolává její předseda, který řídí její zasedání. Kontrolní komise se schází
dle  potřeby,  minimálně  jednou ročně  a  dále  tehdy,  požádá-li  o  to  kterýkoliv  člen  kontrolní
komise.

II.3 Kontrolní komise je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů komise. Pro
přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných. Při rozhodování je hlasovací právo členů
komise rovné. 

III.

Tento Statut a jednací řád kontrolní komise MAS Bohumínsko byl schválen na jednání valné
hromady MAS Bohumínsko dne 10. června 2014.

….............................................. ….......................................................
Ing. Lumír Macura Mgr. Pavel Buzek
předseda programového výboru místopředseda programového výboru
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/*  Soukromá sféra (sektor) – soukromoprávní právnické či fyzické osoby (podnikající i nepodnikající). 

Veřejná sféra (sektor) – stát, kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, orgány státní správy a právnické 
osoby, které jsou zřízeny či vlastněny min. z 50 % obcemi, dobrovolnými svazky obcí, kraji či státem bez 
ohledu na jejich právní formu, tj. např. příspěvkové organizace, ale také podniky v majoritním vlastnictví 
obcí či státu (např. technické služby, Lesy ČR apod.).  

Zájmová skupina – členové MAS tvoří zájmové skupiny, které jsou cíleně zaměřené na určitou 
problematiku SCLLD. MAS vymezí zájmové skupiny v souladu s SCLLD. Příslušnost k dané zájmové 
skupině definuje člen MAS podle své převažující činnosti. Člen MAS může být příslušný pouze k jedné 
zájmové skupině. 

/** CLLD - Komunitně vedený místní rozvoj, SCLLD - Strategie komunitně vedeného místního rozvoje

 7.4 PŘÍLOHA 4 STATUT A JEDNACÍ ŘÁD VÝBĚROVÉ KOMISE

STATUT A JEDNACÍ ŘÁD VÝBĚROVÉ KOMISE MAS BOHUMÍNSKO

I. Statut ústřední výběrové komise

I.1  Ústřední  výběrovou  komisi  zřizuje  valná  hromada  MAS  Bohumínsko  jako  zvláštní
kolektivní  orgán,  který  je  na  základě  předem stanovených kritérií  a  postupů zodpovědný za
hodnocení  a  výběr  projektů v rámci  iniciativy LEADER,  CLLD/* nebo v dalších aktivitách
rozvoje venkova, zejména při naplňování cílů ISÚ MAS Bohumínsko.

I.2  O  počtu  členů  ústřední  výběrové  komise  rozhoduje  valná  hromada. Ústřední  výběrová
komise však musí mít nejméně 7 členů při dodržení ustanovení článku I.4.

I.3 Členy ústřední výběrové komise delegují členové MAS Bohumínsko, každý člen má právo
navrhnout  maximálně jednoho člena výběrové komise. Členy ústřední výběrové komise volí
valná hromada, a to na 1 rok. Po uplynutí 1 roku od zvolení členství v ústřední výběrové komisi
nekončí, ale na nejbližší valné hromadě musí proběhnout volba nové ústřední výběrové komise. 

I.4 Složení ústřední výběrové komise musí být stanoveno tak, že veřejný sektor ani žádná ze
zájmových skupin nesmí představovat více než 49 % členů./**  Současně v žádné z obcí MAS
nesmí být koncentrováno více než 40% členů ústřední výběrové komise (dle sídla, provozovny
nebo trvalého bydliště). Volba ústřední výběrové komise proto musí být organizována tak, aby
byl naplněn tento princip.

I.5  Člen  ústřední  výběrové  komise  nemůže  být  současně  členem  programového  výboru  či
kontrolní komise.

I.6  Pro  hodnocení  konkrétních  projektů  ustanovuje  programový  výbor  z  řad  členů  ústřední
výběrové komise dílčí výběrovou komisi, a to při dodržení článku I.4. Dílčí výběrová komise
musí mít nejméně 5 členů.
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II. Jednací řád dílčí výběrové komise

II.1 Jednací řád stanovuje kompetence a způsob jednání dílčí výběrové komise a zamezení střetu
zájmů členů dílčí výběrové komise. 

II.2 Jednání dílčí výběrové komise se účastní bez hlasovacího práva zaměstnanec MAS určený
programovým výborem,  který  plní  funkci tajemníka  a  metodika  komise.  Zaměstnance  MAS
může nahradit pověřený člen programového výboru. Výběrovou komisi svolává tajemník komise
nebo  předseda  programového  výboru  nebo  pověřený  člen  programového  výboru,  a  to
elektronicky (e-mailem) nejméně 7 kalendářních dní před termínem zasedání komise. Součástí
pozvánky jsou podklady pro jednání  komise  včetně  hodnotící  tabulky a  dalších  pokynů  pro
hodnocení.

II.3 Dílčí výběrová komise na svém zasedání ze svých řad volí předsedu komise, který pak řídí
zasedání komise a ověřuje zápis z jednání komise. 

II.4 Každý člen dílčí  výběrové komise je povinen podepsat  čestné prohlášení o nezaujatosti,
nestrannosti a dodržování zásad iniciativy LEADER a CLLD na principech partnerství veřejné a
neveřejné sféry. Každý člen dílčí výběrové komise je povinen také podepsat čestné prohlášení,
kterým se zaváže k dodržování etického kodexu, pokud je takový kodex vydán. Členem dílčí
výběrové komise může být pouze bezúhonná osoba, která nebyla pravomocně odsouzena pro
úmyslný trestný čin. Zasedání výběrové komise se nemůže zúčastnit člen komise, který nesplní
ustanovení tohoto odstavce. 

II.5  Členové komise nemohou být zároveň žadatelé v příslušné výzvě, kterou hodnotí.

II.6 Tajemník komise pořídí z jednání komise zápis, jehož přílohou je prezenční listina.
Zápis ověřuje předseda komise tak, aby zápis byl zveřejněn nejpozději do 10 kalendářních dnů
od zasedání komise na webových stránkách MAS http://www.mas-bohuminsko.cz/ .

II.7  Výběrová  komise  provádí  hodnocení  přijatých  žádostí  podle  preferenčních  kritérií  a
stanovuje pořadí  žadatelů.  Hodnocení  jednotlivých členů jsou neveřejná,  zveřejňují  se  pouze
souhrnné výsledky za komisi. 

II.8 Tajemník komise předkládá zápisy z jednání po ukončení každého zasedání k dalšímu řízení
předsedovi  programového  výboru  nebo  zaměstnanci  MAS,  který  byl  k  tomu  pověřen
programovým výborem.

III.
III.1 Tento Statut a jednací řád výběrové komise MAS Bohumínsko byl  schválen na jednání
valné hromady MAS Bohumínsko dne 17. prosince 2013.

III.2 Valná hromadu zmocňuje programový výbor provádět změny a doplňky tohoto statutu  a
jednacího řádu v období mezi zasedáním valné hromady.

….............................................. ….......................................................
Ing. Lumír Macura v.r. Mgr. Pavel Buzek v.r.
předseda programového výboru místopředseda programového výboru
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/* CLLD Komunitně vedený místní rozvoj

/** Veřejným sektorem se rozumí obce, svazky obcí, právnické osoby s více než 50% podílem 
státu, kraje, obcí nebo dobrovolných svazků obcí bez ohledu na jejich právní subjektivitu, důvod 
založení nebo oblast činnosti. Soukromým sektorem se rozumí podnikatelský a neziskový sektor 
a fyzické osoby nepodnikající. 

 7.5 PŘÍLOHA 5 SEZNAM ČLENŮ ORGÁNŮ MAS K 31.8. 2014 

Seznam partnerů orgánů místního partnerství  MAS Bohumínsko

K 31.8. 2014 má valná hromada MAS Bohumínsko jako nejvyšší orgán MAS 29 partnerů:

Veřejný sektor (7 partnerů):

Název Adresa sídla  IČ zástupce pro VH WWW
Bohumín Bohumín, Masarykova 158 00297569 Ing. Petr Vícha Bohumin

Dolní Lutyně
Dolní  Lutyně,  Třanovského
10

00297461 Mgr. Pavel Buzek Dolní Lutyně

Dětmarovice Dětmarovice 27 00297445 Mgr. Libor Stáňa Dětmarovice
Doubrava Doubrava 599 00562424 Ing. Květuše Szyroká Doubrava

Petrovice u Karviné Petrovice u Karviné 251 00297585
Doc.  Ing.  Marian  Lebiedzik,
Ph.D.

Petrovice

Petřvald Petřvald, Gen. Svobody 511 00297593 Jarmila Skálová Petřvald
Rychvald Rychvald, Orlovská 678 00297615 Šárka Kapková Rychvald
      

Neziskové organizace (12 partnerů):

Název Adresa sídla  IČ
zástupce
pro VH

WWW
zájmová
skupina

MARENDI o.s.
Petrovice  u  Karviné,
Závada 122

27057615
Marek
Swětík

Marendi
ostatní
sdružení

Občanské sdružení AVE
Petrovice  u  Karviné
177

65468431
Andrea
Folterová

OS-AVE
ostatní
sdružení

OS Maryška
Bohumín,  nám.  T.G.
Masaryka  939 /*

70623180
Kamila
Smigová

Maryska
ostatní
sdružení

SDH  Dolní  Lutyně-
Nerad

Dolní  Lutyně,  U
zbrojnice 145

1180649
Vladimír
Nemec

Hasici-Nerad
sdružení
hasičů

SDH Doubrava
Doubrava,  Doubrava
121

65468074
Zdeněk
Sosna

SDH-Doubrava
sdružení
hasičů

SDH Rychvald
Rychvald,  Orlovská
1221

65468091
René
Budník

SDH-Rychvald
sdružení
hasičů

SK Dětmarovice, o.s. Dětmarovice 1120 48426008
Ing.  Martin
Pasz

SK-Detmarovice
ostatní
sdružení

TJ Petřvald
Petřvald,  Závodní
1504

45238952
Pavel
Gorovič

TJ-Petrvald
ostatní
sdružení

SDH Bohumín-Šunychl
Bohumín-Šunychl,
Šunychelská 878

 64630668
Zbygniew
Porwolik

SDH-Sunychl
sdružení
hasičů

Posejdon, o.s.
Dolní  Lutyně-
Věřňovice, Hlavní 33

 26997479
Roman
Štolfa

Posejdon
ostatní
sdružení

ALMA MATER o.s.
Bohumín, Štefánikova
361

 
22871390 Dagmar

Knýblová
ALMA MATER

ostatní
sdružení
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Okresní  organizace
Českého  svazu  včelařů
Karviná o.s.

Petrovice  u  Karviné,
Závada 219

 
00435007 Mgr.

Václav
Sciskala

OO ČSV
podnikání  v
zemědělství

Podnikatelské subjekty (10 partnerů):

Název Adresa sídla/ provozovny */  IČ zástupce pro VH WWW

DRC s.r.o. Dolní Lutyně, Zahradní 943 */ 28226895
Ing.  Pavel
Lukaštík

NoveDomyOstrava

Gesomont s.r.o. Rychvald, Bohumínská 1875 61946664 Rudolf Benda Gesomont
MOJE  PRÁDELNA
s.r.o.

Bohumín, Bezručova 300 28566653 Jaromír Knýbel Moje-Pradelna

Roman Volák Dětmarovice 25 16612817 Roman Volák Volak
VaC Design s.r.o. Petřvald, Ostravská 555 */ 25367315 Jiří Kielkovský Moje-Reklamka
ZE – FA s.r.o. Petrovice u Karviné 604 48391166 Ing. Kazimír Faja  

Ing. Karla Fodorová
Bohumín-Starý  Bohumín,  Na
Koutě 398

46109811
Ing.  Karla
Fodorová

 

Autobazar Autobop Rychvald 210 13619411 Jaroslav Uhlík Autobazar-Autobop

Ing. Věra Vzatková Rychvald, Michálkovická 1045 74240633
Ing.  Věra
Vzatková

 

Moramis, s.r.o. Rychvald, Myslivecká 90 */ 26090881 Petr Gříbek Moramis

Chronologicky seřazeno:

MAS BOHUMÍNSKO – členové dle ustavující členské schůze 10.7. 2012  v Petrovicích u Karviné

Město, obec
zástupce  pro  VH
MAS

Kontakt – email WWW  Kontakt – tel.

Bohumín Ing. Petr Vícha vicha.petr@mubo.cz www.mesto-bohumin.cz   731 130 678
Dolní Lutyně Mgr. Pavel Buzek starosta@dolnilutyne.org   http://new.dolnilutyne.org   724 182 073
Dětmarovice Mgr. Libor Stáňa libor.stana@gmail.com http://www.detmarovice.cz   724 440 038

Doubrava
Ing.  Květuše
Szyroká

starosta@doubrava.cz
http://www.doubrava.cz/we
b

  596 549 019

Petrovice  u
Karviné

Doc.  Ing.  Marian
Lebiedzik, Ph.D.

starosta@petroviceuk.cz http://petroviceuk.cz   596 361 012

Petřvald Jarmila Skálová skalova@petrvald-mesto.cz http://www.petrvald.info   596 542 900
Rychvald Šárka Kapková kapkova@rychvald.cz http://www.rychvald.cz/   596 543 043

MAS BOHUMÍNSKO – navržení noví členové na členské schůzi 6.11. 2012 ve Stonavě, kteří byli
přijati 18.12.2012 v Bohumíně:

Název subjektuSídlo – obec
Statutární
zástupce

Kontakt – email WWW Kontakt – tel.

MARENDI
o.s.

Petrovice  u
Karviné

Marek
Swětík

m.swetik@centrum.cz www.marendi.cz 602 771 048

Občanské
sdružení AVE

Petrovice  u
Karviné

Andrea
Folterová

ave@osave.cz www.osave.cz 558 736 600

OS Maryška Bohumín
Kamila
Smigová

smigova.kamila@sezna
m.cz

www.maryska.cz 776 577 722

SDH  Dolní
Lutyně-Nerad

Dolní Lutyně
Vladimír
Nemec

auto.nemec@centrum.c
z

www.hasicinerad.wbs.cz 603 545 129

SK
Dětmarovice,
o.s.

Dětmarovice
Ing.  Martin
Pasz

martin@pasz.cz www.sk-detmarovice.wz.cz 603 843 437

TJ Petřvald Petřvald
Pavel
Gorovič

pgorovic@seznam.cz  737 770 069

DRC s.r.o. Praha 3
Ing.  Pavel
Lukaštík

pavel.lukastik@gmail.c
om

www.NoveDomyOstrava.cz777 911 090
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MOJE
PRÁDELNA
s.r.o.

Bohumín
Jaromír
Knýbel

jaromir.knybel@sezna
m.cz

www.mojepradelna.cz 608 975 171

Roman Volák Dětmarovice
Roman
Volák

obchod@volak.net www.volak.net 731 444 327

VaC  Design
s.r.o.

Orlová-Poruba
Jiří
Kielkovský

info@mojereklamka.cz www.mojereklamka.cz 775 321 678

ZE – FA s.r.o.
Petrovice  u
Karviné

Ing.
Kazimír
Faja

zefaja@seznam.cz  596 361 011

MAS BOHUMÍNSKO – navržení a přijatí noví členové na členské schůzi 18.12. 2012 v Bohumíně:
Název
subjektu

Sídlo  –
obec

Statutární
zástupce

Kontakt – email WWW  

SDH
Rychvald

Rychvald René Budník rbudnik@seznam.cz
www.sdhrychvald.estranky.
cz

606 742 929

SDH
Doubrava

Doubrava Zdeněk Sosna Zdenek.sosna@seznam.cz
www.sdhdoubrava.estranky
.cz

724 078 565

Gesomont
s.r.o.

Rychvald Rudolf Benda benda@gesomont.com www.gesomont.com 596 014 818

MAS BOHUMÍNSKO – navržení a přijatí noví členové na členské schůzi 17.12. 2013 v Bohumíně:

Název subjektu Sídlo – obec
Statutární
zástupce

Kontakt  –
email

WWW  

Ing.  Karla
Fodorová

Bohumín-Starý
Bohumín

Ing.  Karla
Fodorová

EuKaFo@sezna
m.cz

 776 677 927

SDH  Bohumín-
Šunychl

Bohumín-Šunychl
Zbygniew
Porwolik

sdhsunychl@se
znam.cz

www.sdhsunychl.com 608 761 312

Autobazar Autobop Rychvald
Jaroslav
Uhlík

jarek123@sezn
am.cz

www.autobazar-uhlik.cz 603 145 958

Ing. Věra Vzatková Rychvald
Ing.  Věra
Vzatková

VERA@VZAT
KOVA.CZ

 777 029 121

Moramis, s.r.o. Rychvald Petr Gříbek
petr.gribek@m
oramis.cz

www.moramis.cz 603 187 651

Posejdon, o.s.
Dolní  Lutyně-
Věřňovice

Ing.  Josef
Tobola

posejdon@pose
jdon.cz

www.posejdon.cz 603 706 754

MAS BOHUMÍNSKO – partneři přijatí na členské schůzi 10.6. 2014 v Bohumíně

Název subjektuSídlo – obec
Statutární
zástupce

Kontakt – email WWW  

ALMA
MATER o.s.

Bohumín-
Nový

Bohumín

Dagmar
Knýblová

info@almamater.cz http://almamater.cz/ 608 975 161

Okresní
organizace

Českého svazu

včelařů Karviná
o.s.

Petrovice

u Karviné
Mgr.  Václav
Sciskala

sciskala@vastoil.cz
http://www.vcelari-
karvinsko.co.nf/
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K 31.8. 2014 má programový výbor jako rozhodovací orgán MAS Bohumínsko 7 členů:

Jméno  a
příjmení

Kontakt – email zvolen dne
funkce  v  PV
MAS

Kontakt
– tel.

Zastupuje
území

Zastupuje
sektor

Ing.  Lumír
Macura

macura.lumir@mubo.cz 10.7.2012 předseda
731  130
675

Bohumín veřejný

Mgr.  Pavel
Buzek

starosta@dolnilutyne.org   10.7.2012 místopředseda
724  182
073

Dolní
Lutyně

veřejný

Ing.
Ladislav
Sitko

sitko@rychvald.cz   10.7.2012 člen
596  543
036

Rychvald veřejný

Andrea
Folterová

folterova@osave.cz 18.12.2012 člen
558  736
600

Petrovice  u
Karviné

neziskový

Ing.  Pavel
Lukaštík

pavel.lukastik@gmail.com 18.12.2012 člen
777  911
090

Dolní
Lutyně

podnikatelský

Ing.  Věra
Vzatková

vera@vzatkova.cz 18.12.2012 člen
777  029
121

Rychvald podnikatelský

Pavel
Slávik

4slavik@seznam.cz 16.4.2013 člen
724  240
579

Doubrava neziskový

K 31.8. 2014 má kontrolní komise jako kontrolní orgán MAS Bohumínsko 3 členy:

Jméno  a
příjmení

Kontakt – email zvolen dne
funkce  v
PV MAS

Kontakt  –
tel.

Zastupuje
území

Zastupuje sektor

Mgr.  Libor
Stáňa

libor.stana@gmail.com   16.4.2013 předseda
724  440
038

Dětmarovice veřejný

Ing.
Kazimír
Faja

zefaja@seznam.cz 16.4.2013 člen
602  771
048

Petrovice  u
Karviné

podnikatelský  (ZE
– FA s.r.o. )

Pavel
Gorovič

pgorovic@seznam.cz 16.4.2013 člen
737  770
069

Petřvald
neziskový  (TJ
Petřvald)

K 31.8. 2014 měla výběrová komise jako výběrový orgán MAS Bohumínsko tyto členy:

Složení výběrové komise je schvalováno valnou hromadou a řídí se Statutem a jednacím řádem výběrové
komise.  Ústřední  výběrová komise  byla ustavena na členské schůzi  17.  prosince 2013 a  její  složeno
upraveno na valné hromadě 10.6. 2014 tak, aby jeden člen MAS byl zastoupen pouze v jednom povinném
orgánu.
Jméno  a
příjmení

Kontakt – email
zvolen  dne
 

funkce
 

Kontakt
– tel.

Zastupuje
území     

Zastupuje
sektor

Ing.
Květuše
Szyroká

starosta@doubrava.cz 17.12.2013 členka
596  549
019

Doubrava veřejný

Mgr. Erika
Bodnarová

Erika.Bodnarova@petroviceuk.cz 17.12.2013 členka
596  361
012

Petrovice  u
Karviné

veřejný

Ing. Václav
Holeček

holecek@petrvald-mesto.cz 17.12.2013 člen
602  551
023

Petřvald veřejný

Ing.
Dimitrakis
Vamblekis

dimi-vamblekis@volny.cz 17.12.2013 člen  Bohumín
neziskový (o.s.
Maryška)

Ing.
Martin
Pasz

martin@pasz.cz 17.12.2013 člen
603  843
437

Dětmarovice
neziskový (SK
Dětmarovice)

Roman
Štolfa

romanstolfa@gmail.com 17.12.2013 člen
721  012
222

Dolní Lutyně
neziskový (o.s.
Posejdon)

Jaroslav jarek123@seznam.cz 17.12.2013 člen 603  145Rychvald podnikatelský
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MAS Bohuminsko  Integrovaná strategie území (ISÚ) MAS Bohumínsko 2014 – 2020,  Implementační část 

Uhlík 958
(Autobazar
Autobop)

Ing.
Margita
Gříbková

margita.gribkova@moramis.cz 17.12.2013 členka
603  893
484

Rychvald
podnikatelský
(Moramis
s.r.o.)
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