
Zápis  
 

o ustavující členské schůzi zájmového sdružení právnických osob podle ustanovení § 20 f a 

následujících ustanovení zákona č. 40/1964 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších 

platných předpisů, která se konala dne 12. července 2012 ve 14 hodin v Bystřici. 

 

Podrobný program jednání ustavující členské schůze MAS Jablunkovsko 

 

1. Zahájení 

2. Organizační záležitosti, volba předsedajícího, zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

3. Schválení založení zájmového sdružení právnických osob a stanov Místní akční 

skupiny Jablunkovsko 

4. Volba předsedy, místopředsedy a členů programového výboru, zmocnění předsedy a 

místopředsedy k podání návrhu na registraci sdružení 

5. Diskuze 

6. Závěr ustavující schůze 

 

Ad 1. 

 

Ustavující členskou schůzi zájmového sdružení právnických osob zahájil Ladislav Olšar, 

starosta obce Bystřice. Přivítal jednotlivé přítomné zástupce neziskových, podnikatelských 

subjektů a zástupce veřejného sektoru, tj. starosty obcí. Rovněž přivítal hosty, především Ing. 

Otu Onderka, ředitele MAS Pobeskydí, která je naším partnerem a poradcem v procesu 

vzniku MAS Jablunkovsko. Konstatoval, že touto zakládající schůzí začíná proces aktivizace 

všech složek společnosti na Jablunkovsku, který směřuje k využití rozvojových potenciálů EU 

v příštím programovacím období pomocí metody LEADER. Krátce informoval o metodě 

LEADER. 

 

Ad 2. 

 

L. Olšar konstatoval, že v listině přítomných jsou zaregistrováni a podepsáni zástupci 37 

právnických osob, které jsou zakládajícími členy sdružení. Dále zdůraznil, že podle návrhu 

stanov sdružení, má každý zakládající člen jeden hlas a navrhl, aby bylo na ustavující schůzi 

hlasováno veřejně aklamací a dal o tomto návrhu hlasovat.  

 

Návrh byl schválen v počtu 37 hlasů.  

 

Následně vyzval přítomné, aby vyslovili připomínky k navrženému programu ustavující 

členské schůze, jak jej účastníci obdrželi nyní před začátkem schůze, v mírně doplněné 

podobě, ve srovnání s programem, který byl součástí pozvánky. Nebyly vzneseny připomínky 

a o návrhu nechal hlasovat. 

 

Návrh byl schválen v počtu 37 hlasů.  

 



Následně předložil návrh na předsedajícího ustavující členské schůze Bc. Davida Ćmiela, 

který je předsedou Sdružení obcí Jablunkovska a účastnil se přípravných činností k založení 

MAS Jablunkovsko. 

 

Návrh byl schválen v počtu 36 hlasů, 1 se zdržel. 

 

David Ćmiel poděkoval za důvěru a ujal se vedení ustavující členské schůze.  

 

Navrhnul, aby zapisovatelem ustavující schůze byla pověřena Bc. Zuzana Bazgierová, 

tajemnice SOJ. Dále vyzval plénum, aby navrhlo dva ověřovatele zápisu. Plénum navrhlo 

starostu obce Nýdek, Mgr. Jana Konečného a prokurista společnosti PRO Aura spol. s.r.o. 

pana Karla Kurzysze. Nechal o těchto návrzích jednotlivě hlasovat.  

 

Návrhy byly schváleny v počtu 37 hlasů. 

 

Jelikož byly všechny návrhy přijaty, zdůraznil, že zápis z ustavující schůze nabude platnosti 

po jeho podpisu oběma ověřovateli, předsedajícím a zapisovatelem.  

 

 

Ad 3. 

 

Předsedající zdůraznil, že základním úkolem této ustavující členské schůze je založení 

zájmového sdružení právnických osob podle ustanovení § 20 f a následujících ustanovení 

občanského zákoníku a citoval přesné znění jednotlivých paragrafů. Uvedl, že zakládající 

členové obdrželi návrh stanov a formuloval usnesení.  

 

Ustavující členská schůze schvaluje: 

 

1. založení zájmového sdružení právnických osob podle ustanovení § 20f a 

následujících ustanovení zákona č. 40/1964 Sb. občanského zákoníku v platném 

znění s názvem „MAS Jablunkovsko, z. s. p. o., se sídlem Bystřice č. p. 334, PSČ 

739 95,  

2. stanovy „MAS Jablunkovsko, z. s. p. o. “ v úplném znění jak byly předloženy na 

této ustavující schůzi a budou přiloženy k žádosti o zápis do registru sdružení 

vedeného u Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. 

 

Předsedající otevřel diskusi, následně nechal o návrhu hlasovat.  

 

Návrh byl schválen v počtu 37 hlasů. 

 

Vyhlásil výsledek hlasování, poděkoval za podporu a gratuloval zakládajícím členům. 

Dodal, že zápis o této schůzi bude obsahovat seznam všech zakládajících členů. Seznam byl 

pořízen při prezenci a bude přiložen k zápisu jako jeho nedílná součást. 

 

 

 

 

 

 

 



Ad. 4 

 

Předsedající přistoupil k projednání bodu 4, konstatoval, že podle schválených stanov 

zastupuje sdružení navenek programový výbor, jeho pravomoci jsou vymezeny v článku X. 

odst. 3. 

Předsedající přednesl návrh usnesení na volbu předsedy, místopředsedy a dalších tří členů 

výboru: 

 

Ustavující členská schůze zvolila programový výbor sdružení: 

 

Předseda programového výboru: 

Robert Borski, r. č. xxxxxx/xxxx, bytem Hrádek 229, PSČ 739 97, Obec Hrádek 

Místopředseda programového výboru: 

Ing. Robert Cieslar, r. č. xxxxxx/xxxx, bytem Vendryně 1114, PSČ 739 94, firma Netis, 

a.s. 

Členové programového výboru: 

Ladislav Olšar, r. č. xxxxxx/xxxx, bytem Bystřice 727, PSČ 739 95, Obec Bystřice 

Bc. Petr Pavlíček, r. č. xxxxxx/xxxx, bytem Na Sídlišti 283, Lutín, PSČ 783 49, Charita 

Jablunkov 

Ing. Bronislav Ondraszek, r. č. xxxxxx/xxxx, bytem Vendryně 575, PSČ 739 94, 

Nakladatelství Beskydy. 

 

Po krátké diskusi nechal předsedající o navržených kandidátech hlasovat.  

 

Návrh byl schválen v počtu 37 hlasů. 

 

Předsedající gratuloval zvoleným členům programového výboru. 

 

Předsedající dále navrhl, aby ustavující schůze určila svým rozhodnutím osoby oprávněné 

jednat jménem sdružení do nabytí právní způsobilosti zájmového sdružení zápisem do registru 

sdružení vedeného u KÚ MSK, a tím i nabytí práva jednat za sdružení podle článku IX. odst. 

2 předsedy a místopředsedy programového výboru.  

 

Navrhl následující znění rozhodnutí: 

 

Ustavující členská schůze zmocňuje jednat jménem sdružení, především předložit 

Krajskému úřadu návrh na zápis sdružení do registru sdružení vedeného tímto úřadem, 

Roberta Borského, r. č. xxxxxx/xxxx, bytem Hrádek 229, PSČ 739 97, na této zakládající 

členské schůzi zvoleným předsedou programového výboru sdružení a Ing. Roberta 

Cieslara, r. č. xxxxxx/xxxx, bytem Vendryně 1114, na této zakládající členské schůzi 

schváleným místopředsedou programového výboru, a to buď společně, nebo každý 

jednotlivě. 

 

Předsedající vyzval přítomné k diskuzi. Protože se nikdo k diskuzi nepřihlásil, dal o návrhu 

rozhodnutí hlasovat.  



 

Návrh byl schválen v počtu 37 hlasů.  

 

Předsedající zdůraznil, že §20 g) Občanského zákoníku požaduje, aby součástí zápisu o 

ustavující členské schůzi byl seznam zakládajících členů sdružení s jejich podpisy. Navrhl, 

aby listina přítomných na ustavující členské schůzi, byla prohlášena rozhodnutím ustavující 

členské schůze za nedílnou součást tohoto zápisu a citoval přesný návrh rozhodnutí. 

 

Ustavující členská schůze rozhodla, že listina přítomných na ustavující členské schůzi, 

která splňuje náležitosti § 20 g) Občanského zákoníku jako seznam zakládajících členů 

sdružení s jejich podpisy, byla prohlášena rozhodnutím ustavující členské schůze za 

nedílnou součást tohoto zápisu. 

 

Návrh byl schválen v počtu 37 hlasů.  

 

Předsedající dále konstatoval, že stanovy sdružení budou přiloženy k zápisu jako jeho nedílná 

součást.  

 

Předsedající vyzval přítomné k diskusi. 

V diskuzi vystoupil: 

- Robert Borski – nově zvolený předseda Programového výboru, poděkoval přítomným 

za důvěru, vyslovil přání dobré spolupráce mezi všemi členy sdružení. 

- Rudolf Bilko, starosta obce Vendryně – vyzvednul existenci MAS Jablunkovsko jako 

dobrý krok k získávání finančních prostředků pro rozvoj regionu.  

- Petr Sagitarius, starosta Města Jablunkov – poděkoval předsedovi SOJ, 

místopředsedkyni SOJ a tajemnici SOJ za přípravu ustavující členské schůze. 

- Ing. Oto Onderek, ředitel MAS Pobeskydí – pogratuloval přítomným k založení MAS 

Jablunkovsko, připomenul výhody metody LEADER, pomocí které je možné čerpat 

finanční prostředky z fondů Evropské unie. 

- Ladislav Olšar, starosta obce Bystřice  - vznesl dotaz, jak často zasedá Valná hromada 

a jakou funkci plní Programový výbor? – na dotazy odpověděl pan Ing. O. Onderek – 

Valná hromada zasedá nejméně 1x ročně, dále podle požadavků členů sdružení. 

Stanovuje také kritéria bodování a postup při zadávání projektové žádosti. 

Programový výbor je výkonným a statutárním orgánem sdružení. Také připravuje 

Strategický plán LEADER a dohlíží nad jeho realizací. Pan Onderek také připomněl, 

že je dále nutné jmenovat Výběrovou komisi, která zabezpečuje vyhodnocení a výběr 

projektů v rámci regionu Jablunkovska v rámci iniciativy LEADER. Dále MAS 

Jablunkovsko musí alespoň 1x do roka vyhlásit dotační program, ze kterého bude 

možné čerpat finanční prostředky.  

 

 

Předsedající, po zjištění, že žádný ze zástupců zákládajících členů sdružení nehodlá 

protestovat proti průběhu jednání, ani nemá připomínky nebo návrhy, prohlásil ustavující 

členskou schůzi MAS Jablunkovsko za ukončenou.  

 

 

 

 

Zapisovatel: Bc. Zuzana Bazgierová Předsedající: Bc. David Ćmiel 



Ověřovatel zápisu: Mgr. Jan Konečný Ověřovatel zápisu: Karel Kurzysz

 

Přílohy jako nedílné součásti zápisu:  

 

1. Listina přítomných 

2. Úplné znění stanov 

 



Schválená usnesení ustavující členské schůze k založení MAS Jablunkovsko, z. s. p. o.  

podle ustanovení § 20 f a následujících ustanovení zákona č. 40/1964 Sb. Občanského 

zákoníku, ve znění pozdějších platných předpisů, která se konala dne 12. července 2012  

od 14 hodin v Bystřici. 

 

 

Podrobný program jednání ustavující členské schůze MAS Jablunkovsko 

 

1. Zahájení 

2. Organizační záležitosti, volba předsedajícího, zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

3. Schválení založení zájmového sdružení právnických osob a stanov Místní akční 

skupiny Jablunkovsko 

4. Volba předsedy, místopředsedy a členů programového výboru, zmocnění předsedy a 

místopředsedy k podání návrhu na registraci sdružení 

5. Diskuze 

6. Závěr ustavující schůze 

 

Schválená usnesení k bodu č. 2 programu schůze: 

 

Ustavující členská schůze schválila: 

 

1. veřejné hlasování aklamací po dobu jednání 

2. program ustavující členské schůze 

3. předsedajícího: Bc. Davida Ćmiela, zapisovatele: Bc. Zuzanu Bazgierovou, dva 

ověřovatele zápisu: Mgr. Jana Konečného, Karla Kurzysze 

 

Schválená usnesení k bodu č. 3 programu schůze: 

 

Ustavující členská schůze schválila: 

 

1. založení zájmového sdružení právnických osob podle ustanovení § 20f a následujících 

ustanovení zákona č. 40/1964 Sb. občanského zákoníku v platném znění s názvem 

„MAS Jablunkovsko, z. s. p. o., zkráceným názvem „MAS Jablunkovsko“ se sídlem 

Bystřice č. p. 334, PSČ 739 95,  

2. stanovy „MAS Jablunkovsko, z. s. p. o. “ v úplném znění jak byly předloženy na této 

ustavující schůzi a budou přiloženy k žádosti o zápis do registru sdružení vedeného u 

Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. 

 



Schválené usnesení k bodu č. 4 programu schůze: 

 

Ustavující členská schůze schválila: 

 

1. Programový výbor sdružení: 

 

- Předseda Programového výboru - Robert Borski, r. č. xxxxxx/xxxx, bytem Hrádek 

229, PSČ 739 97, Obec Hrádek 

- Místopředseda Programového výboru - Ing. Robert Cieslar, r. č. xxxxxx/xxxx, 

bytem Vendryně 1114, PSČ 739 94, firma Netis, a.s. 

- Členové programového výboru: 

Ladislav Olšar, r. č. xxxxxx/xxxx, bytem Bystřice 727, PSČ 739 95, Obec Bystřice 

Bc. Petr Pavlíček, r. č. xxxxxx/xxxx, bytem Na Sídlišti 283, Lutín, PSČ 783 49, 

Charita Jablunkov 

Ing. Bronislav Ondraszek, r. č. xxxxxx/xxxx, bytem Vendryně 575, PSČ 739 94, 

Nakladatelství Beskydy 

 

2. Ustavující členská schůze zmocňuje jednat jménem sdružení, především předložit 

Krajskému úřadu návrh na zápis sdružení do registru sdružení vedeného tímto úřadem, 

Roberta Borského, r. č. xxxxxx/xxxx, bytem Hrádek 229, PSČ 739 97, na této 

zakládající členské schůzi zvoleným předsedou programového výboru sdružení a Ing. 

Roberta Cieslara, r. č. xxxxxx/xxxx, bytem Vendryně 1114, na této zakládající členské 

schůzi schváleným místopředsedou programového výboru, a to buď společně, nebo 

každý jednotlivě. 

3. Ustavující členská schůze rozhodla, že listina přítomných na ustavující členské schůzi, 

která splňuje náležitosti § 20 g) Občanského zákoníku jako seznam zakládajících 

členů sdružení s jejich podpisy, byla prohlášena rozhodnutím ustavující členské 

schůze za nedílnou součást tohoto zápisu. 

 

 

Zapisovatel: Bc. Zuzana Bazgierová                     Ověřovatel: Mgr. Jan Konečný                                                

 

Předsedající: Bc. David Ćmiel                               Ověřovatel: Karel Kurzysz 

 


