
ZÁPIS  ZE  ZASEDÁNÍ  5.  VALNÉ  HROMADY 

MAS Jablunkovsko, konané dne 30. 12. 2014 

 

 
Valná hromada MAS Jablunkovsko, z. s. p. o. se sídlem v Bystřici 334, PSČ 739 95, IČ: 00739286, 

zaregistrovaná Krajským úřadem Moravskoslezského kraje, odborem vnitra a krajským 

živnostenským úřadem dne 6. 8. 2012 pod reg. zn. R 2/12, č. j. MSK 98579/2012 svolána na den 

30. 12. 2014 v 9:00 hodin do zasedací místnosti obecního úřadu v Bystřici č. p. 334. 

 

 

Průběh a výsledky jednání této valné hromady: 

 

 

1. Zahájení  

Předseda programového výboru Robert Cieślar zahájil jednání valné hromady MAS Jablunkovsko. 

Přivítal přítomné členy na jednání valné hromady a seznámil je s pořadem jednání řádné valné 

hromady tak, jak byl uveden v pozvánce na valnou hromadu. 

Valná hromada se tedy bude řídit tímto programem: 

1. Zahájení. 

2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a sčitatele 

  hlasů 

3. Přijetí nových členů MAS Jablunkovsko, z. s. p. o. 

4. Rozhodnutí o změně stanov a transformaci na spolek 

5. Rozhodnutí o odvolání členů programového výboru 

6. Volba členů programového výboru 

7. Volba členů výběrové komise 

8. Volba členů kontrolní komise 

9. Ostatní 

10. Závěr valné hromady 

 

Předseda programového výboru konstatoval, že na valné hromadě je momentálně přítomno 

30 členů což činí více než 2/3 členů a valná hromada je tedy usnášení schopná. Součástí zápisu je 

prezenční listina přítomných členů. 

Nikdo z členů na výzvu předsedy programového výboru neměl k programu připomínek a bylo 

proto přistoupeno k hlasování o programu tak, jak byl uveden v pozvánce.  

Hlasování: 

Pro 100 % přítomných hlasů, což je 30 hlasů, proti - nikdo, zdržel se - nikdo. 



2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a sčitatele  

hlasů 

 

Předseda programového výboru navrhnul, aby předsedou valné hromady byl Ing. Robert 

Cieślar, zapisovatelem byla PaedDr. Lenka Husarová a ověřovateli zápisu pan Bohuslav Raszka 

a Robert Borski, sčitatele hlasů Bc. Davida Ćmiela. 

Nikdo z členů, na výzvu předsedy programového výboru neměl k tomuto návrhu připomínek 

a bylo proto přistoupeno k hlasování o usnesení:  

Usnesení: 

Valná hromada volí do funkce předsedy valné hromady pana Ing. Roberta Cieślara.  

Valná hromada volí do funkce zapisovatele paní PaedDr. Lenku Husarovou.  

Valná hromada volí do funkce ověřovatele zápisu pana Bohuslava Raszku a pana Roberta 

Borského. 

Valná hromada volí do funkce sčitatele hlasů pana Bc. Davida Ćmiela. 

 

Hlasování: 

Pro 100 % přítomných hlasů, což je 30 hlasů, proti - nikdo, zdržel se - nikdo. 

 

  

3. Přijetí nových členů MAS Jablunkovsko, z. s. p. o. 

 

Předseda programového výboru navrhnul na základě došlých žádostí o přijetí za člena, aby tito byli za 

řádné členy MAS Jablunkovsko, z.s.p.o. Jedná se o tyto subjekty: 

1. Kvalifikační a personální agentura, o. p. s., se sídlem ul. Závodní 815, Třinec, 739 61, 

  IČ 258 60 259, zastoupená Ing. Janou Vavrošovou 

2. GOROLIA, o. s., se sídlem Mosty u Jablunkova 1030, 739 98 Mosty u Jablunkova, 

  IČ 27052311,  zastoupená Petrem Kolčárkem 

3. Občanské sdružení Skalka Mosty u Jablunkova, se sídlem Mosty u Jablunkova 368, 

  739 98 Mosty u Jablunkova, IČ 68158033,  zastoupená Petrem Szotkowskim 

Předseda valné hromady dal prostor jednotlivým organizacím k představení své činnosti. 

Nikdo z členů na výzvu předsedy valné hromady neměl k tomuto návrhu připomínek a bylo 

proto přistoupeno k hlasování o usnesení:  

Usnesení: 

Valná hromada přijímá za nové členy MAS Jablunkovsko níže uvedené subjekty:  

1.  Kvalifikační a personální agentura, o. p. s., se sídlem ul. Závodní 815, Třinec, 

  739 61, IČ 258 60 259, zastoupená Ing. Janou Vavrošovou 



2. GOROLIA, o. s., se sídlem Mosty u Jablunkova 1030, 739 98 Mosty u Jablunkova, 

  IČ 27052311,  zastoupená Petrem Kolčárkem 

3. Občanské sdružení Skalka Mosty u Jablunkova, se sídlem Mosty u Jablunkova 

  368, 739 98 Mosty u Jablunkova, IČ 68158033, zastoupená Petrem Szotkowskim 

 

Hlasování: 

Pro 100 % přítomných hlasů, což je 30 hlasů, proti - nikdo, zdržel se - nikdo. 

 

  

4. Rozhodnutí o změně stanov a transformaci na spolek 

Vzhledem k potřebě přizpůsobení se podmínkám stanoveným jednotlivými ministerstvy 

k čerpání finančních prostředků v programovém období 2014-2020 je nutné změnit stanovy sdružení 

a z praktického hlediska je jednodušší se transformovat na spolek.  

Předseda valné hromady navrhnul, aby na valná hromada schválila stanovy dle znění, které 

bylo zasláno zároveň z pozvánkou na valnou hromadou a je umístěno na internetových stránkách 

sdružení. Zároveň sdělil, že návrhy stanov byly projednány v jednotlivých zastupitelstvech členských 

obcí. 

Nikdo z členů na výzvu předsedy valné hromady neměl k tomuto návrhu připomínek a bylo 

proto přistoupeno k hlasování o usnesení:  

Usnesení: 

Valná hromada schvaluje změnu stanov, kterou se transformuje zájmové sdružení právnických 

osob – Místní akční skupina Jablunkovsko na spolek, které jsou přílohou tohoto zápisu. 

 

Hlasování: 

Pro 100 % přítomných hlasů, což je 33 hlasů, proti - nikdo, zdržel se - nikdo. 

Přijetím nových členů se zvyšuje počet přítomných na 33. 

 

5. Rozhodnutí o odvolání členů programového výboru 

V současné době již nepůsobí v programovém výboru Ladislav Olšar, dalším třem členům 

končí 3-leté funkční období v červnu 2015 (Bc. Petr Pavlíček, Ing. Bronislav Ondraszek a Ing. Robert 

Cieślar), proto předseda valné hromady doporučujeme programový výbor odvolat a zvolit nové 

složení. 

Nikdo z členů na výzvu předsedy valné hromady neměl k tomuto návrhu připomínek a bylo 

proto přistoupeno k hlasování o usnesení:  

 

 



Usnesení: 

Valná hromada odvolává členy programového výboru, tj. Ladislava Olšara, Bc. Petra Pavlíčka, 

Ing. Bronislava Ondraszka a Ing. Roberta Cieślara. 

 

Hlasování: 

Pro 100 % přítomných hlasů, což je 33 hlasů, proti - nikdo, zdržel se - nikdo. 

 

6. Volba členů programového výboru 

Předseda valné hromady navrhuje následující složení programového výboru: 

1. Obec Písečná (zastoupena Bc. Davidem Ćmielem) 

2. Obec Bystřice (zastoupena Mgr. Romanem Wróblem) 

3. Kvalifikační a personální agentura, o. p. s. (zastoupena Ing. Janou Vavrošovou) 

4. NETIS, a. s. (zastoupen Ing. Robertem Cieślarem) 

5. GOROLIA, o. s. (zastoupena Petrem Kolčárkem) 

Ze zvolených členů si na prvním zasedání programového výboru zvolí předsedu a místopředsedu. 

Nikdo z členů na výzvu předsedy valné hromady neměl k tomuto návrhu připomínek a bylo proto 

přistoupeno k hlasování o usnesení:  

Usnesení: 

Valná hromada volí následující členy programového výboru: 

1. Obec Písečná (zastoupena Bc. Davidem Ćmielem) 

2. Obec Bystřice (zastoupena Mgr. Romanem Wróblem) 

3. Kvalifikační a personální agentura, o. p. s. (zastoupena Ing. Janou Vavrošovou) 

4. NETIS, a. s. (zastoupen Ing. Robertem Cieślarem) 

5. GOROLIA, o. s. (zastoupena Petrem Kolčárkem) 

 

Hlasování: 

Pro 100 % přítomných hlasů, což je 33 hlasů, proti - nikdo, zdržel se - nikdo. 

 

7. Volba členů výběrové komise  

17. 10. 2014 vypršelo 2-leté funkční období stávající výběrové komise a je nutné jmenovat 

novou komisi. Programový výbor navrhuje volit výběrovou komisi na základě výběru na valné 

hromadě. Funkční období komise činí 1 rok. 

Předseda valné hromady navrhuje následující složení výběrové komise: 

1. Obec Hrádek (zastoupena Robertem Borskim) 

2. Obec Návsí (zastoupena PaedDr. Lenkou Husarovou) 

3. Obec Mosty u Jablunkova (zastoupena Josefem Szotkowskim) 



4. Charita Jablunkov (zastoupena Bc. Petrem Pavlíčkem) 

5. TJ Písek (zastoupen Miroslavem Brzežkem) 

6. MK PZKO Jablunkov (zastoupeno Ing. Janem Rylkem) 

7. PRO Aura, spol. s. r. o. (zastoupena Ing. Karlem Kurzyszem) 

  

Nikdo z členů na výzvu předsedy valné hromady neměl k tomuto návrhu připomínek a bylo proto 

přistoupeno k hlasování o usnesení:  

Usnesení: 

Valná hromada volí následující členy výběrové komise: 

1. Obec Hrádek (zastoupena Robertem Borskim) 

2. Obec Návsí (zastoupena PaedDr. Lenkou Husarovou) 

3. Obec Mosty u Jablunkova (zastoupena Josefem Szotkowskim) 

4. Charita Jablunkov (zastoupena Bc. Petrem Pavlíčkem) 

5. TJ Písek (zastoupen Miroslavem Brzežkem) 

6. MK PZKO Jablunkov (zastoupeno Ing. Janem Rylkem) 

7. PRO Aura, spol. s. r. o. (zastoupena Ing. Karlem Kurzyszem) 

 

Hlasování: 

Pro 100 % přítomných hlasů, což je 32 hlasů, proti - nikdo, zdržel se – 1 (Miroslav Brzežek). 

 

8. Volba členů kontrolní komise  

17. 10. 2014 vypršelo 2-leté funkční období stávající kontrolní komise a je nutné jmenovat 

novou komisi. Funkční období komise činí 3 roky. 

Předseda valné hromady navrhuje následující složení kontrolní komise: 

1. Obec Vendryně (zastoupena Bohuslavem Raszkou) 

2. L.A.DUISTREAL, družstvo (zastoupeno JUDr. Janem Starzykem) 

3. Ing. Bronislav Ondraszek – Nakladatelství Beskydy 

Nikdo z členů na výzvu předsedy valné hromady neměl k tomuto návrhu připomínek a bylo proto 

přistoupeno k hlasování o usnesení:  

Usnesení: 

Valná hromada volí následující členy kontrolní komise: 

1. Obec Vendryně (zastoupena Bohuslavem Raszkou) 

2. L.A.DUISTREAL, družstvo (zastoupeno JUDr. Janem Starzykem) 

3. Ing. Bronislav Ondraszek - Nakladatelství Beskydy  

 

Hlasování: 



Pro 100 % přítomných hlasů, což je 33 hlasů, proti - nikdo, zdržel se - nikdo. 

9. Ostatní 

 

Proběhla volná diskuze bez žádného usnesení ani podstatné informace. 

 

 

10. Závěr valné hromady 

 

Předseda valné hromady konstatoval, že program řádné valné hromady byl bezezbytku 

vyčerpán a poděkoval členům za účast.  

Valná hromada byla ukončena v 10.00 hod.  

 

 

V Bystřici, dne 30. 12. 2014  

 

 

předseda programového výboru ___________________ 

 Ing. Robert Cieślar 

 

 

zapisovatel valné hromady ___________________ 

 PaedDr. Lenka Husarová 

 

 

ověřovatel zápisu _________________ 

 Robert Borski 

 

 

ověřovatel zápisu _________________ 

 Bohuslav Raszka 

 

Přílohy: 

- prezenční listina 

- stanovy MAS Jablunkovsko, z. s. p. o. 

- příloha č. 1 k zápisu ze zasedání 5. valné hromady MAS Jablunkovsko, z. s. p. o., konané dne 

30. 12. 2014 



 

 


