
 

Zápis z jednání Výboru MAS konaného 

dne 12. března 2020 

 

Dnešnímu jednání výboru MAS je přítomno 9 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) 

Radim Haitl – Obec Střítež n.L. (sektor V; 1-obce) 

Václav Vomáčka – Městys Hustopeče n.B. (sektor V; 1-obce) 

Jana Černá – TJ Střítež n.L., z.s. (sektor S; 5-spolky) 

Petra Kočnarová – Obec Skalička (sektor V; 1-obce) 

 

Omluveni: 

Mirko Troup – FO Hranice (sektor S; 6-občané) 

Filip Konečný – Ski klub Hranice, spolek (sektor S; 5-spolky) 

 

Přítomni za kancelář MAS: 

František Kopecký, Hana Gaďurková, Vladislav Závrská 

 

Programu jednání výboru MAS konaného dne 12.3.2020, od 15:30 hod.: 

1. Kontrola plnění usnesení 



 

2. Nezaplacené členské příspěvky za rok 2019, Členské příspěvky na rok 2020 

3. Výběr projektů 8. výzva MAS-IROP Sociální podnikání 

4. Různé  

  Evidence skutečného majitele 

 Šablony pro neziskové organizace – „Podpora zvyšování kvality neformálního 

vzdělávání v Olomouckém kraji“ 

 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 o kontrolu plnění usnesení z jednání Výboru MAS ze dne 10.12.2019, per 

rollam hlasování Výboru MAS 17.1.2020 a 19.2.2020: 

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    

Usnesení splněno. Dodatek č. 1 k PS ze dne 30.8.2019 Zaměstnance pro realizaci SCLLD podepsán a předán 

mzdové účetní, mzdové výměry zaměstnanců MAS dle aktualizované tab. 02-Mzdové výdaje IROP, MAPII na 

výbor 10.12.2019 předány taktéž mzdové účetní. 

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 

Usnesení splněno. Kvůli nutnému odsunutí vyhlášení Fiche 13 až na červnový termín, byla ze strany SZIF Výzva 

stornována. Obratem podána ke schválení aktualizovaná V7zva, ta už s nutným označením č.5 (Výzva č.4 tak 

vůbec nebyla a nebude vyhlášena). Výzva vyhlášena a už i uzavřena. Viz https://www.regionhranicko.cz/mas-

hranicko/aktuality/Vyzva-c-5-programu-MAS-PRV-uzavrena-podano-24-projektu-1211  

UVMAS/42/2019 

a) Výbor MAS projednal aktualizaci Tab. Harmonogramu Výzev 

b) Výbor MAS schvaluje aktualizaci Tab. Harmonogramu Výzev 

Usnesení splněno. Harmonogram zveřejněn na webu 

UVMAS/1/2020 

a) Výbor MAS projednal změnu data ukončení příjmu žádostí o podporu 7. Výzvy MAS Hranicko-IROP - 

Bezpečnost dopravy II. na 4.2.2020 00:00h 

b) Výbor MAS schvaluje změnu data ukončení příjmu žádostí o podporu 7. Výzvy MAS Hranicko-IROP - 

Bezpečnost dopravy II. na 4.2.2020 00:00h 

Usnesení splněno. Výzva ukončena 4.2.2020, projekty ve fázi kontroly FNaP. Viz 

https://www.regionhranicko.cz/mas-hranicko/aktuality/7-Vyzva-MAS-IROP-Bezpecnost-dopravy-II-

uzavrena-podany-2-projekty-1202  

UVMAS/2/2020 

a) Výbor MAS projednal změnu data ukončení příjmu žádostí o podporu 10. výzvy MAS-IROP Infrastruktura 

ZŠ II. o 7 kalendářních dnů tj. do 3.3.2020 00:00h. 

b) Výbor MAS schvaluje změnu data ukončení příjmu žádostí o podporu 10. výzvy MAS-IROP Infrastruktura 

ZŠ II. o 7 kalendářních dnů tj. do 3.3.2020 00:00h. 

Usnesení splněno. Výzva ukončena 3.3.2020, nyní proběhne KFNP MAS. 

https://www.regionhranicko.cz/mas-hranicko/aktuality/10-Vyzva-programu-MAS-IROP-Infrastruktura-ZS-II-

uzavrena-podano-7-Zadosti-o-podporu-1212  

UVMAS/3/2020 

https://www.regionhranicko.cz/mas-hranicko/aktuality/Vyzva-c-5-programu-MAS-PRV-uzavrena-podano-24-projektu-1211
https://www.regionhranicko.cz/mas-hranicko/aktuality/Vyzva-c-5-programu-MAS-PRV-uzavrena-podano-24-projektu-1211
https://www.regionhranicko.cz/mas-hranicko/aktuality/7-Vyzva-MAS-IROP-Bezpecnost-dopravy-II-uzavrena-podany-2-projekty-1202
https://www.regionhranicko.cz/mas-hranicko/aktuality/7-Vyzva-MAS-IROP-Bezpecnost-dopravy-II-uzavrena-podany-2-projekty-1202
https://www.regionhranicko.cz/mas-hranicko/aktuality/10-Vyzva-programu-MAS-IROP-Infrastruktura-ZS-II-uzavrena-podano-7-Zadosti-o-podporu-1212
https://www.regionhranicko.cz/mas-hranicko/aktuality/10-Vyzva-programu-MAS-IROP-Infrastruktura-ZS-II-uzavrena-podano-7-Zadosti-o-podporu-1212


 

a) Výbor MAS schvaluje aktualizovaný Seznam vybraných projektů k realizaci za Fichi 12 a Fichi 14 

Výzvy č.3 dotačního programu MAS-PRV 

b) Výbor MAS schvaluje k získání podpory všechny podané Žádosti o dotaci ve Fichích 12 a 14, Výzva č.3 

MAS-PRV.  

Usnesení bude splněno 9.3. předáním výsledků nového výběru projektů na SZIF. 

 

UVMAS/4/2020 

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: 9; proti: 0; zdržel se: 0) 

 

2. Nezaplacené členské příspěvky za rok 2019, Členské příspěvky na rok 2020 

Ž. Rosová uvedla, že čl. příspěvky na rok 2019 byly schváleny VH MAS 25.2.2019, účtovací dopisy 

rozeslány emailem dne 18.3.2019, splatnost čl. příspěvků za rok 2019 byla k 31.12.2019.  

Dne 18.9.2019 zaslán další email s žádostí o úhradu čl. příspěvku, 6.11. byli ti co neuhradili obeslání 

formou SMS zprávy, aby uhradili čl. příspěvek a nakonec všichni co neuhradili, byli dne 4.12. obvoláni 

z nichž někteří telefon nezvedali.  

K 12.3.2020 neuhradili čl. příspěvek tito členové MAS Hranicko z. s.: 

o Ochránci Záhorské přírody a vod Býškovice, z.s. – zástupce Jana Světlíková – 800,-Kč 

o Trna Jiří – 1000,-Kč 

o Vahala Zdeněk – 1000,-Kč 

 

Členské příspěvky MAS Hranicko v roce 2019 byly v této výši: 

 Fyzická osoba nepodnikající 800 Kč 

 Fyzická osoba podnikající 1000 Kč 



 

 Právnická osoba podnikající 2000 Kč 

 Nestátní nezisková organizace 800 Kč 

 Příspěvkové organizace obcí, subjekty se státní či krajskou účastí 800 Kč 

 Obec 1000 Kč + 5 Kč/obyvatele 

 Dobrovolný svazek obcí 1000 Kč/členská obec 

Suma zaplacených čl. příspěvků MAS Hranicko za rok 2019 činí k dnešnímu dni 107.190,-Kč, výše 

neuhrazených čl. příspěvků 2.800,-Kč za výše uvedené členy. 

 

UVMAS/5/2020 

a) Výbor MAS projednal neuhrazené čl. příspěvky za rok 2019 

b) Výbor MAS doporučuje VH MAS vyloučení těch členů, kteří neuhradí čl. příspěvek za rok 

2019 do data konání nejbližší VH MAS. 

c) Výbor MAS po projednání schválil výši členských příspěvků pro rok 2020 ve stejné výši jako 

v předešlém roce.  

d) Výbor MAS doporučuje VH MAS schválit výši členských příspěvků pro rok 2020 ve stejné 

výši jako v předešlém roce.  

(Pro: 9; proti: 0; zdržel se: 0) 

 

3. Výběr projektů 8. výzva MAS-IROP Sociální podnikání 

Všichni přítomní členové podepsali Etický kodex.  

Identifikace střetu zájmu: Nikdo u sebe neidentifikoval střet zájmu.  

Výběr projektů  
Pokud se jedná o potvrzení výsledků věcného hodnocení (počet dosažených bodů, pořadí projektů a navržená výše podpory) a 
schválení výběru projektů, které splnily minimální bodovou hranici a na jejich financování dostačuje alokace dané výzvy MAS, 
podjatá osoba se může této části jednání rozhodovacího orgánu MAS formálně zúčastnit v zájmu zajištění jeho usnášeníschopnosti, 
ale zdrží se diskuze i hlasování (započítává se do kvóra).  

 

Následně bylo ověřeno, že při rozhodování o hodnocení a výběru projektů náleželo nejméně 50 % 

hlasů partnerům (členům orgánů), kteří nezahrnují veřejný sektor. 



 

MAS zajistí, aby při rozhodování o hodnocení a výběru projektů náleželo nejméně 50 % hlasů partnerům (členům orgánů), kteří 

nezahrnují veřejný sektor. 

Jednání opustil pan R. Haitl, tak aby byla podmínka splněna. 

Veřejná sektor 50% hlasů partnerů (=4 osoby), Soukromá sektor 50% hlasů partnerů (=4 osoby). 

Přítomno členů na jednání: 8 

 

Hostem na jednání byl I. Fibich (předseda VK MAS), který uvedl, že dne 4.3.2020 proběhla VK MAS 

Hranicko, která schválila a doporučila k podpoře pořadí projektů v 8. výzvě MAS-IROP Sociální 

podnikání:  

Název MAS MAS Hranicko z. s. 

Dotační program MAS-IROP 

Název výzvy 8. Výzva dotačního programu MAS-IROP Sociální podniky – 
infrastruktura II. 

Pořadí Registrač
ní číslo 
projektu 

Žadatel Název projektu Místo 
realizace - 
obec 

Rozpočet 
projektu 
(CZV) 

Krácení 
(přímé + 
nepřímé 
náklady) 

Výše dotace 
(100% CZV) 
po 
provedení 
krácení 

Věcné 
hodnoce
ní – 
počet 
bodů 

Statut 

1. CZ.06.4.59
/0.0/0.0/1
6_07 
4/001247
1 

Hranická 
rozvojová 
s.r.o. 

Máme zelenou - 
máme šanci 

Území MAS 
Hranicko 

 1 370 020 Kč 0 1 370 020 Kč 30 Žádost 
splnila 

podmínk
y KFN+P, 

VH 

  

 

 

 

UVMAS/6/2020 

a) Výbor MAS projednal závěry a předložené podklady z jednání Výběrové komise 4.3.2020 

8. Výzva MAS-IROP Součet celkových způsobilých 
výdajů projektů 

alokace 8. Výzvy počet doporučených Žádostí 
k získání podpory 

CELKEM 1 370 020,00 Kč 1 370 020,00 Kč 1 



 

b) Výbor MAS v rámci výzvy č. 8 MAS-IROP Sociální podnikání, schválil jako projekt vybraný k 

realizaci: Máme zelenou – máme šanci (žadatele Hranická rozvojová s.r.o.) 

(Pro: 7; proti: 0; zdržel se: 1) 

 

4. Různé  

  Evidence skutečného majitele 

Evidence údajů o skutečných majitelích (také jen „evidence skutečných majitelů“) je informačním 

systémem veřejné správy, do kterého se zapisují zákonem vymezené údaje o skutečných majitelích. 

Evidováni jsou skuteční majitelé právnických osob zapsaných do jednoho z veřejných rejstříků 

právnických a fyzických osob a skuteční majitelé svěřeneckých fondů zapsaných do evidence 

svěřeneckých fondů. Evidence je vedena rejstříkovými soudy, je neveřejná, zápis provést do 

1.1.2021. 

F. Kopecký uvedl, že pokud bude MAS Hranicko z. s. chtít žádat  o dotace jako žadatel (viz např. 

projekt spolupráce, ale do budoucna třeba i jinde), tak zde musí být zaevidována. 

Management MAS provedl zápis do evidence skutečného majitele dne 27.1.2020, dne 12.2.2020 

byl náš návrh vyřízen a my byli úspěšně zapsáni do evidence skut. Majitele. 

Jako FO podávající návrh byl uveden Vojtěch Skácel – předseda Výboru MAS. Jako FO označující 

skutečného majitele byl uveden taktéž V. Skácel – předseda Výboru MAS a postavení skutečného 

majitele bylo doformulováno slovním vyjádřením, které bylo součástí přílohy spolu se Stanovami 

MAS Hranicko z. s.  

 

 Šablony pro neziskové organizace – „Podpora zvyšování kvality neformálního vzdělávání 

v Olomouckém kraji“ 

 

Výzva č. 02_18_071 Zvyšování kvality neformálního vzdělávání ještě sice není uzavřena, ale již 

v říjnu byly podány projekty přesahující dvojnásobně celkovou alokaci výzvy. 



 

 

 

Projekt „Podpora zvyšování kvality neformálního vzdělávání v Olomouckém kraji“ úspěšně prošel věcným 

hodnocením a vešel se do alokace výzvy, takže jej můžeme realizovat. V minulém týdnu byly dodány potřebné 

podklady pro vydání právního aktu. 

Cílem projektu je podpořit rozvoj lidí, kteří se věnují práci s mládeží prostřednictvím neformálního vzdělávání. 

Projekt umožní pedagogům a pracovníkům neformálního vzdělávání rozšíření znalostí a zvyšování 

kompetencí v oblasti nových metod a forem práce. Jedná se zejména o osobnostně sociální rozvoj, získání 

kompetencí v polytechnickém či projektovém vzdělávání, badatelských aktivitách… 

Žadatel: MAS Šternbersko, 11 MAS z Olomouckého kraje včetně MAS Hranicko jsou partneři 

s finančním příspěvkem. 

Realizace: 1. 3. 2020 – 31. 12. 2022 



 

Rozpočet: celkový 18.992.195,46;  

Rozpočet pro MAS Hranicko: 733.646,- (659.471,- na zvolené aktivity + 74.175,- na DPP pro 

koordinátora neformálního vzdělávání projektu). 

 

Je potřeba najít vhodnou osobu na pozici koordinátora projektu – v projektu je pro něj naplánováno 

celkem 258 hodin při sazbě 250,-/h. Touto osobou nemůže být nikdo z aktuálních zaměstnanců MAS, 

protože soba, jejíž odměňování je i jen částečně hrazeno z prostředků projektu OP VVV, může u všech 

subjektů (příjemce a partneři) zapojených do realizace projektu odpracovat v každém kalendářním 

měsíci maximálně počet hodin rovnající se 1,0násobku fondu pracovní doby daného měsíce – 1 

úvazek (tj. součet veškerých odpracovaných hodin zaměstnance včetně případných DPP a DPČ u 

příjemce a partnerů nesmí překročit počet hodin fondu pracovní doby pro daný měsíc), a to ve všech 

kalendářních měsících po dobu realizace projektu OP VVV). Naším zájmem je, aby se koordinátorem 

stal někdo z organizací, které projevily zájem o zapojení do projektu (viz tabulka níže). 

Těmto zájemcům byla zaslána informace o schválení projektu a probíhá hlasování o termínu úvodní 

informační schůzky (25. 3. 2020 nebo 1. 4. 2020 od 15:30). 

 

 Přehled zájemců a vybraných aktivit: 

 



 

 

 MAP II 

MAP II, shrnutí nejdůležitějších aktivit za období prosinec 2019 - březen 2020 
 
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, vize 
strategického rámce 
 
Vnitřní evaluace prvního roku realizace projektu zpracována ve spolupráci s vedoucími pracovních skupin 
(prosinec 2019), během ledna předložena k připomínkování ŘV MAP II 
28.1.2020 ŘV MAP (schvalování akčního plánu pro rok 2020, schvalování vnitřní evaluace) 
 
29.1.2020 Setkání k digitální gramotnosti (Eva Fanfulová, Petr Naske, David Hawiger) 
 
6.2. 2020 Školní zralost (seminář pro pedagogy MŠ, L. Bínová) 
 
6.2.2020 Beseda pro veřejnost "I naše děti potřebují hranice" (L. Bínová) 
 
17.2. 2020 Beseda pro veřejnost “Hejného matematika” 
 
5.3. 2020 Otevřená hodina v MŠ Ústí 
 
6.3. 2020 Odborná skupina z PS Informatika a robotika k tématu sestavení digitálního kontinua 
 
25.3. 2020 Otevřená hodina MŠ Malhotice 
 
26.3. 2020 Beseda pro rodiče s psychologem (ZŠ Struhlovsko) 
 
Pravidelná setkávání vedoucích pracovních skupin (2x za měsíc), setkání vedoucích s členy jednotlivých 
pracovních skupin (zpravidla 4x do roka) - aktualizace strategického rámce, kontinua pro gramotnosti, 
metodické kabinety, regionální ŠVP, lokální metodické kabinety 
 
ŽOP a ZOR, termín podání do 27.3.2020 
 
 
Připravované vzdělávací aktivity na duben a květen 2020: 
 
6.4. Projektové knihy (představení speciální metody vzdělávání), ZŠ 1. máje 
 



 

16.4. Pracovní výjezd ředitelů a členů odborného týmu MAP na Sluňákov (téma Vedení týmu a motivace 
pracovníků, Dočekal) 
 
30.4. Seminář pro pedagogy: grafomotorika (Bínová) 
 
12.5. Seminář pro pedagogy: Cesta správného nastavení hlasu (Sluková) 
 
série otevřených hodin v MŠ 
 
29.5.2020 Den s knihou (celodenní akce na podporu rozvoje čtenářské gramotnosti, dvorana zámku) 
 

 Realizace SCLLD 

- aktuální Harmonogram Výzev 



 

- proces administrace a hodnocení aktuálně uzavřených Výzev – Kopecký informoval o intenzivní 

činnosti managementu při kontrole formálních náležitostí a přijatelnosti a o činnosti V7běrové 

komise při hodnocení. Aktuálně je uzavřeno několik výzev, kde do Výzvy č.5 MAS-PRV bylo podáno 

24 projektů, do 10. výzvy MAS-IROP podáno 7 projektů atd.  

- aktuality k období 2021+ - viz souhrnný materiál z Národní stálé konference z 27.2.2020 viz 

https://www.regionhranicko.cz/docs/1584360420_souhrnne-info-26022020_len864wjh5.docx  

 

https://www.regionhranicko.cz/docs/1584360420_souhrnne-info-26022020_len864wjh5.docx


 

 ARZ 

MAS podala přihlášku do ARZ, Valná hromada ARZ 18.3. byla bohužel zrušena, de iure tak koordinaci 

převezmeme až po konání Valné hromady v novém termínu. MAS také v rámci přijmutí do ARZ 

rovněž rozšíří území značky MORAVSKÁ BRÁNA také o území obce Luboměř pod Strážnou.  

 

Zapsala: Žaneta Rosová 

 

                                                                                                                           

 

                                                                                                                                Vojtěch Skácel 

        předseda výboru MAS 


