
 

Z á p i s  
ze zasedání Valné hromady Dobrovolného svazku obcí 

– Mikroregionu Slušovicko (MRS), 

dne 28. 4. 2017 v 9:00, Městský úřad ve Slušovicích 
 
 

Zasedání Valné hromady zahájil předseda MRS Daniel Juřík. Po konstatování, že je přítomna 

nadpoloviční většina (viz prezenční listina), navrhl jako zapisovatele Bc. Ondřeje Štacha a jako 

ověřovatele zápisu Ing. Renatu Zábojníkovou a Miroslava Válka. Zapisovatel i ověřovatelé byli 

jednomyslně schváleni. 

Dále předložil ke schválení program Valné hromady: 

 

1. Kontrola usnesení z minulého zasedání 

Předseda MRS Juřík provedl kontrolu usnesení z minulého zasedání VH MRS. 
 

USNESENÍ č.  13/2017 

Valná hromada MRS bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého zasedání VH MRS 

uskutečněného dne 4. 4. 2017. 

Hlasování: jednohlasně odsouhlaseno 

2. Projekt „Vzdělávání a animace veřejné správy pro rozvoj Mikroregionu Slušovicko“ 

Manažer MRS Bc. Štach seznámil členy VH s informací o dodatečném výběru projektu 

„Vzdělávání a animace veřejné správy pro rozvoj Mikroregionu Slušovicko“, reg. č. 

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002983 podaný v rámci 33. výzvy OP Zaměstnanost. Tento 

projekt byl podán již v roce 2016 a po zasedání Výběrové komise byl zařazen mezi náhradní 

projekty. Dne 11. 4. 2017 byla v rámci systému ISKP 14+ zaslána depeše o doplňujícím výběru 

projektu k financování. Na základě rozhodnutí Výběrové komise jsou celkové náklady projektu 

2 275 700 Kč, dotace ve výši 2 161 915 Kč, vlastní podíl žadatele 113 785 Kč. Mezi hlavní 

aktivity projektu patří uskutečnění 18 seminářů, vydání evaluační zprávy a metodiky. Z důvodu 

dodatečného výběru projektu, je navrženo datum zahájení projektu 1. 8. 2017, ukončení 

projektu bude ke dni 31. 7. 2019. 
 

USNESENÍ č.  14/2017 

Valná hromada MRS schvaluje realizaci projektu „Vzdělávání a animace veřejné správy 

pro rozvoj Mikroregionu Slušovicko“, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002983 podaný 

v rámci 33. výzvy OP Zaměstnanost s termínem realizace 1. 8. 2017 – 31. 7. 2019 v celkové 

výši 2 275 700 Kč a pověřuje manažera MRS Bc. Štacha k doplnění podkladů pro vydání 

právního aktu a komunikací s poskytovatele dotace. 

Hlasování: jednohlasně odsouhlaseno 

Zapsal: Bc. Ondřej Štach  

Daniel Juřík 

předseda Mikroregionu Slušovicko 

 

Ověřili: 

Miroslav Válek 

 

Ing. Renata Zábojníková 


