Zápis z jednání Výboru MAS konaného
dne 10. prosince 2019
Dnešnímu jednání výboru MAS je přítomno 6 členů výboru z celkového počtu 11, tudíž dnešní Výbor
MAS je usnášení schopný. Sestavením zápisu je pověřena paní Ž. Rosová.

Přítomni:
Vojtěch Skácel – FO Rakov (sektor S; 6-občané)
Alena Veličková – SH ČMS-SDH Horní Újezd (sektor S; 5-spolky)
Marcela Tomášová – DSO MR Hranicko (sektor V; 1-obce)
Jaroslav Šindler – Obec Skalička (sektor V; 1-obce)
Eduard Tomeček – TJ Sokol Horní Újezd, z.s. (sektor S; 5-spolky)
Filip Konečný – Ski klub Hranice, spolek (sektor S; 5-spolky)

Omluveni:
Mirko Troup – FO Hranice (sektor S; 6-občané)
Radim Haitl – Obec Střítež n.L. (sektor V; 1-obce)
Václav Vomáčka – Městys Hustopeče n.B. (sektor V; 1-obce)

Přítomni za kancelář MAS:
František Kopecký, Hana Gaďurková, Šárka Vránová Beránková, Vladislav Závrská

Programu jednání výboru MAS konaného dne 10. prosince 2019, od 15:30 hod.:
1.

Kontrola plnění usnesení

2.

Personální záležitosti MAS Hranicko

3.

Schválení výzvy č. 4 MAS-PRV

4.

Aktualizace harmonogramu výzev

5.

Různé
 Režie MAS
 Šablony II
 MAP II

V. Skácel se zeptal, zda má někdo z přítomných členů Výboru MAS námitky proti programu nebo
návrhy na jeho změnu. Nikdo nevystoupil.

1. Kontrola plnění usnesení
V. Skácel uvedl, že se jedná se o kontrolu plnění usnesení z jednání Výboru MAS ze dne 5.11.2019:
UVMAS/34/2019
a)

Výbor MAS projednal podmínky obnovy kontokorentního úvěru u České Spořitelny a.s. dle

předloženého návrhu Smlouvy o kontokorentním úvěru č. 1891956309/19/LCD a souvisejících
dokumentů na předfinancování Režií I. MAS a projektu MAP II. na rok 2020
b)

Výbor MAS schvaluje obnovu kontokorentního úvěru na rok 2020 za stanovených podmínek Českou

Spořitelnou a.s. včetně zajištění uvedeném v návrhu Smlouvy o kontokorentním úvěru č.
1891956309/19/LCD
c)

Výbor MAS schvaluje max. výši kontokorentního úvěru do 1 mil. Kč a pověřuje předsedu Výboru MAS

Hranicko podpisem smlouvy s ČS a.s.
Usnesení splněno, Smlouva o kontokorentním úvěru podepsána.
UVMAS/35/2019
a) Výbor MAS projednal DPP L. Hošťálkové a DPP M. Haluzíkové
b) Výboru MAS schválil DPP L. Hošťálkové a DPP M. Haluzíkové
Usnesení splněno.
UVMAS/36/2019

a) Výbor MAS projednal kontrolní listy hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti pro 7. výzvu
MAS-IROP Bezpečnost dopravy II, 8. výzvu MAS-IROP Sociální podniky – infrastruktura II. a 10. výzvu
MAS-IROP Infrastruktura ZŠ II.
b) Výbor MAS schválil kontrolní listy hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti pro 7. výzvu MASIROP Bezpečnost dopravy II, 8. výzvu MAS-IROP Sociální podniky – infrastruktura II. a 10. výzvu MASIROP Infrastruktura ZŠ II.
Usnesení splněno. Kontrolní list k 7. výzvě zaslán na konzultaci na ŘO, obsahově schválen, ale musí se
předělat dle aktualizovaného vzoru. ŘO musí obdržet nejpozději 5 dnů před schválením Výzvy.
UVMAS/37/2019
a) Výbor MAS projednal 3. výzvu MAS-OPŽP Realizace ÚSES II. a 4. výzvu MAS-OPŽP Sídelní zeleň II.
b) Výboru MAS schválil vyhlášení 3. výzvy MAS-OPŽP Realizace ÚSES II. a 4. výzvy MAS-OPŽP Sídelní
zeleň II.
Usnesení splněno. 3. výzva MAS-OPŽP Realizace ÚSES II. a 4. výzva MAS-OPŽP Sídelní zeleň II. byly vyhlášeny
dne 3.12.2019. Datum ukončení příjmu žádostí je 6.1.2020, 18:00 hod.
UVMAS/38/2019
a) Výbor MAS projednal úpravy 9. Výzvy MAS-IROP Sociální bydlení
b) Výbor MAS schválil upravenou 9. výzvu MAS-IROP Sociální bydlení
Usnesení splněno. V 9. výzvě MAS-IROP Sociální bydlení se nyní v MAS opravuje první kolo připomínek z ŘO
IROP.

UVMAS/39/2019
a) Výbor MAS projednal zprávu o kontrole plnění usnesení z předcházejícího jednání Výboru MAS
b) Výbor MAS schválil zprávu o kontrole plnění usnesení z předcházejícího jednání Výboru MAS
v předneseném znění
(Pro: 6; proti: 0; zdržel se: 0)

2. Personální záležitosti MAS Hranicko

V. Skácel uvedl, že ho Výbor MAS na svém jednání 25.6.2019 pověřil zajištěním plného personálního
obsazení kanceláře po odchodu jedné z manažerek MAS. Od 1.9.2019 nastoupila na pozici
Zaměstnance pro realizaci SCLLD Šárka Vránová Beránková – úvazek 0,3, délka PS do 30.6.2021.
V podkladech k jednání byl zaslán Dodatek č. 1 k PS (IROP) této zaměstnankyně – dodatkem se mění
úvazek na 1,0 to od 1.1.2020.

Dále uvedl, že Výbor MAS na svém jednání 17.10.2018 schválil úpravu mzdových výměrů dle tab.
Mzdové výdaje MAS Hranicko v letech 2016-2022- aktualizace k 17. 10. 2018. Z důvodu změny na
pozici Zaměstnance pro realizaci SCLLD bylo nutné tuto tabulku na této pozici aktualizovat,
aktualizace byla zaslána Výboru MAS v podkladových materiálech k prostudování 02-Mzdové výdaje
IROP,MAPII na výbor 10.12.2019.

V. Skácel uvedl, že pokud by byl aktualizovaný výhled schválen, vzniknou na straně mezd ušetřené
prostředky oproti původnímu plánu (0,3 úvazek Vránové namísto 1,0 úvazku Berouskové v období
10-12/2019 + nižší mzdové výměry Vránové oproti Berouskové na období 2020-06/2021) a to
v objemu 171.654,-Kč. Je možno tyto prostředky ponechat v rezervě nebo je promítnout do
dynamičtějšího růstu mezd zaměstnanců MAS. Dle dohody s managementem Předseda Výboru MAS
navrhl prozatím ponechat výhled mezd zaměstnanců MAS v původním znění s tím, že v létě 2020 se
k němu Výbor MAS vrátí a znovu ho posoudí, především na základě snad již konkrétnějších informací
o financování a alokaci na Režie MAS budoucí období 2021+.

UVMAS/40/2019
a) Výbor MAS projednal Dodatek č. 1 k Pracovní smlouvě ze dne 30.8.2019 Zaměstnance pro
realizaci SCLLD
b) Výbor MAS schválil Dodatek č. 1 k Pracovní smlouvě ze dne 30.8.2019 Zaměstnance pro
realizaci SCLLD

c) Výbor MAS projednal výhled mzdových výměrů zaměstnanců MAS na roky 2018-2022 dle
aktualizované tab. 02-Mzdové výdaje IROP, MAPII na výbor 10.12.2019
d) Výbor MAS schválil mzdové výměry zaměstnanců MAS dle aktualizované tab. 02-Mzdové
výdaje IROP, MAPII na výbor 10.12.2019
(Pro: 6; proti: 0; zdržel se: 0)

3. Schválení výzvy č. 4 MAS-PRV
F. Kopecký uvedl, že valná hromada MAS rozhodla o využití zbývajících prostředků v MAS-PRV tak,
že dosud ušetřené /nevyužité prostředky z Fichí 11-14 zůstávají v těchto Fichích a alokace z Fiche 15
přechází na Článek 20. Management MAS původně avizoval, že Výzvy v MAS-PRV bude možno
vyhlašovat naposledy v létě 2020 a proto je nutné co nejrychleji vyhlásit Výzvu č.4 na celou alokaci
MAS-PRV a v létě 2020 dodatečnou Výzvu č.5 na případné zbylé prostředky. Nyní je nová situace:
a) Výzvy možno vyhlašovat i v roce 2021
b) Díky dobrému čerpání v PRV za rok 2018 jsme splnili milník závazkování k 31.1.2.2018 (MAS
Hranicko = 51% alokace), proto patříme mezi 43 MAS, které budou moci využít rezervu PRV
pro MAS + převedené prostředky odebrané MAS, které naopak čerpaly velmi málo). Dle
neoficiálních informací by se mělo jednat min. o 3 mil. Kč, některé MAS dostanou dokonce
až 21 mil. Kč navíc. Konkrétní částku by se MAS měla dozvědět od SZIF do Vánoc, k dispozici
by měla být někdy na jaře/v létě/ na podzim 2020.
c) Brzkému vyhlášení Článku 20 prozatím brání dosud neschválená evaluace, teprve po jejím
schválení bude následovat změna SCLLD, schvalování preferenčních kritérií a podporovaných
aktivit na MAS i na SZIF, schvalování Fichí a Výzvy.
Na základě výše uvedených nových skutečností management navrhuje vyhlásit nyní Výzvu č.4 pouze
pro Fiche 11-14 bez nutné změny SCLLD, výzva tak může být vyhlášena dle rychlosti schvalování na
SZIF už před Vánoci nebo hned po Novém roce. Článek 20 by se ponechal až na květen 2020, kdy už

proběhnou všechny schvalovací úkony pro vyhlášení a také se mohou promítnout do této letní výzvy
následující skutečnosti:
- Je určitá šance, že už budeme mít k dispozici navýšenou alokaci, o jejímž zařazení do Fichí rozhodne
předtím VH
- z výsledku Výzvy č.4 a Žádostí o platbu projektů z předchozích Výzev mohou vzniknout další
nevyčerpané prostředky, o jejichž rozřazení do Fichí rozhodne VH.
Tzv. dodatkovou alokaci, která pak sdruží případné veškeré zbylé prostředky můžeme ponechat až
na rok 2021.
Aktuální využitelná alokace pro Výzvu č.4:
MAS-PRV 11 Rozvoj zemědělských podniků
MAS-PRV 12 Zemědělské a potravinářské produkty
MAS-PRV 13 Drobné podnikání
MAS-PRV 14 Podnikání v cestovním ruchu

2 372 790
447 965
539 110
560 090

Na zváženou je ještě případná úprava preferenčních kritérií – zrušení kritéria na tvorbu pracovních
míst, kterých už máme za celý programový rámec MAS-PRV dostatek. To by ale znamenalo nejprve
počkat na schválení úpravy kritérií Valnou hromadou, možno řešit i per-rollam.
V. Skácel navrhl provést per-rollam hlasování VH MAS do vánoc k zrušení kritéria na tvorbu
pracovních míst. Všichni přítomní členové výboru MAS s tímto souhlasili.

UVMAS/41/2019
a) Výbor MAS projednal znění Výzvy č. 4 MAS-PRV
b) Výbor MAS schvaluje Výzvu č. 4 dotačního programu MAS-PRV v předloženém znění
(Pro: 6; proti: 0; zdržel se: 0)

4. Aktualizace harmonogramu výzev

F. Kopecký uvedl, že předkládáme k pravidelnému schválení aktualizovaný Harmonogram Výzev,
který zohledňuje:
MAS-IROP
* odložení Výzev Parkovací systémy a Sociální bydlení na jaro/léto 2020
* zařazení Výzvy Cyklodoprava II. kvůli navrácené alokace od obce Bělotín – jaro 2020
MAS-PRV
* zařazení Článku 20, výzva léto 2020
* odložení realizace Projektu spolupráce na rok 2020
MAS-OPŽP
* vyhlášení 3. a 4. výzvy

UVMAS/42/2019
a) Výbor MAS projednal aktualizaci Tab. Harmonogramu Výzev
b) Výbor MAS schvaluje aktualizaci Tab. Harmonogramu Výzev
(Pro: 6; proti: 0; zdržel se: 0)

5. Různé
 Režie MAS I
Ž. Rosová uvedla, že dne 2.10.2019 byla podána průběžná platba na částku 769.831,17,-Kč (95%
dotace), peníze připsány na účet 8.11.2019.
Dne 4.11.2019 nám byla schválena ŽOZ podaná dne 25.10.2019 – v ŽOZ jsme upravovali rozpočet
za roky 2016, 2017 dle skutečně obdržených plateb od poskytovatele dotace, dále jsem rozpočet
upravili snížením celkových způsobilých výdajů dle skutečnosti, tak aby bylo v souladu s fin.
plánem. Finanční plán jsme upravili na přesnou částku, kterou budeme skutečně vykazovat v ŽOP
za 7. etapu, tak aby nám nevznikly žádné nezpůsobilé výdaje. ŽOP za 7. etapu (5/2019 – 10/2019)

bude podána do 2.12.2019 na částku 1.197.114,54,-Kč - proplacení této ŽOP ponížené o
průběžnou platbu obdržíme na náš účet až na začátku roku 2020 a to „ Z důvodu finanční závěrky
státního rozpočtu, kdy nelze provádět platby na účty příjemců od poloviny prosince do začátku
února“.
Stav účtu MAS Hranicko k 30.11.2019 je 2.454.353,49,-Kč.
Žádost na Režie MAS II. je ŘO doporučená k financování (schválena), čekáme na vydání právního
aktu.

 Šablony II
H. Gaďurková uvedla, že:


V našem regionu realizuje šablony II celkem 28 organizací, celková výše dotace činí
23.560.407,-; 23 škol spolupracuje s animátorkou, 5 škol využívá externích služeb;



Nejvyšší částka cca 7,7 mil. je nasměřována do personální podpory škol (9 x chůva, 6 x školní
asistent v MŠ a 5 x školní asistent v ZŠ), cca. 4,67 mil. podpoří digitální infrastrukturu (6 MŠ,
8 ZŠ, 5 ŠD a 2 ZUŠ), nejžádanější šablonou v MŠ je projektový den, který si zvolilo 12 MŠ
celkem 53x, u ZŠ jsou to kluby, které si zvolilo 16 ZŠ celkem 70x;



Na jaře 2020 (únor/březen) bude vyhlášena návazná výzva Šablony III – pravděpodobně jen
pro ZŠ a MŠ – předpokládaná alokace na jeden projekt 200.000,- na školu + 1500,- na
dítě/žáka, celková alokace výzvy je 3 mld. Kč → dostane se na všechny školy, ukončení příjmu
žádostí bude v červnu 2021, podporované aktivity – personální podpora, rozvoj a stáže
pedagogických pracovníků, podpora ICT, mimoškolní aktivity, projektové dny a spolupráce
s rodiči.

 MAP II

V. Závrská uvedla, že dne 23. 9. 2019 byla podána 2. ZoR, která byla 29. 10. 2019 schválena. Spolu
s ní byla podána také ŽoP na částku 1.606.287,-Kč, tato částka nám byla uhrazena na účet dne 11.
11. 2019.
Pracovní skupina pro rovné příležitosti (pod vedením J. Theimerové) připravila Informační leták
pro rodiče a širší veřejnost o možnostech spolupráce s SPC, PPP, který byl distribuován do škol
pedagogům, ale také lékařům
V září 2019 dokončen Popis potřeb škol v regionu, kteří slouží jako podklad pro práci v PS pro
rovné příležitosti - pro potřeby hlubší analýzy případných problémů v regionu a nalézání jejich
řešení
11. 9. 2019 Setkání ředitelů MŠ/ZŠ s OSPODem o možnostech spolupráce
19.9. 2019 Seminář pro pedagogické pracovníky: Změny v legislativě a Česká školní inspekce od A
do Z
20. – 21. 9. dvoudenní setkání odborné skupiny informatiků na ZŠ Šromotovo, výsledkem práce
této skupiny je regionální ŠVP předmětu informatika
1. 10. 2019 Beseda pro veřejnost: komunikace s rodiči, komunikace s pedagogy (M. Mikulková)
2. 10. 2019 Seminář pro pedagogy: rodiče versus škola (M. Mikulková)
14. říjen 2019 - Polytechnické vzdělávání pro MŠ a 1. st. ZŠ
23. říjen 2019 - Matematické hry (R. Blažková)
Ve spolupráci s vedoucími pracovních skupin byl aktualizován plán pro rok 2019 (na základě
požadavků ŘV MAP) a zároveň byl vytvořen návrh akčního plánu na rok 2020, který bude zaslán k
připomínkování ŘV MAP (zároveň také došlo k aktualizaci Strategického rámce MAP pro SO ORP
Hranice)
Proběhla jednání pracovních skupin pro jednotlivé gramotnosti s cílem SWOT analýz pro rozvoj
čtenářské a matematické gramotnosti, polytechnického vzdělávání a inkluzivního vzdělávání

24. říjen 2019 - setkání ke čtenářské gramotnosti k tématu kontinuí (Petr Koubek z NÚV)
6. listopad 2019 - setkání k matematické gramotnosti k tématu kontinuí
10.10. a 21.11. 2019 první a druhé setkání místních lídrů (pro jednotlivé gramotnosti)
Jako propagační předmět projektu byla zadána a zhotovena zakázka na výrobu čajů s logem
projektu, a to ve spolupráci se sociální firmou - Přirozenou cestou s.r.o.
Na prosinec 2019 je naplánováno:
10.12. 2019 - otevřená hodina na ZŠ a MŠ Hranice, Studentská
11.12. 2019 - setkání ředitelů k tématu SWOT analýz pro rozvoj jednotlivých gramotností v regionu
Příprava aktivit na rok 2020
V srpnu/září 2020 by měla být vyhlášena výzva Akční plánování v území (MAPy III), alokace výzvy
0,5 mld. Kč, ukončení příjmu žádostí bude v červnu 2022. Podporované aktivity výzvy – tvorba
krajských akčních plánů, tvorba místních akčních plánů a metodická podpora tvorby akčních plánů.

Spuštěny nové webové stránky F. Kopecký uvedl, že v září byly dokončeny a v říjnu spuštěny nově
vytvořené webové stránky regionhranicko.cz, které provozují společně MAS Hranicko, Mikroregion
Hranicko a Hranická rozvojová agentura. Nabízí moderní design, vylepšenou bezpečnost provozu a
rozšířený administrační systém. Aktuálně naplňujeme stránky obsahem.

Aktuálně z realizace projektů SCLLD F. Kopecký uvedl, že aktuálně odstoupil žadatel obec Bělotín od
realizace cyklostezky = budeme muset výzvu vyhlásit znovu. V MAS-PRV má ve Výzvě č.1 už všech 10
projektů podané Žádosti o platbu, z toho 8 je už proplacených, ve Výzvě č.2 je podaných 8 žádostí o
platbu, z toho 5 proplacených, 4 projekty jsou ve fázi realizace. Na projektech Výzvy č.3 probíhají
administrativní kontroly SZIF. V MAS-OPZ je projekt sociální služby Andělé stromu života schválen

k získání podpory, čeká se na vydání právního aktu. V MAS-OPŽP byly podány pouze 3 projekty, 3. a
4. výzva jsou znovu vyhlášeny.

Zapsala: Žaneta Rosová

Vojtěch Skácel
předseda výboru MAS

