Zápis z jednání VH MAS
22.9. 2020, Olympia Klub na Radniční 68
Přítomni:
1. Vojtěch Skácel, FO Rakov
2. Václav Vomáčka, Městys Hustopeče n. B.
3. Michal Ondra, iHranice.cz s.r.o.
4. Radim Haitl, obec Střítež n. L.
5. Marek Pavela, obec Teplice n. B.
6. Alena Veličková, SH ČMS – SDH Horní Újezd
7. Lubomír Holčák, soukromý zemědělec Jindřichov – na základě plné moci Alexandře Holčákové
8. Ing. Lubomír Holčák, soukromý zemědělec Jindřichov – na základě plné moci Alexandře Holčákové
9. Marie Holčáková, soukromý zemědělec Jindřichov – na základě plné moci Alexandře Holčákové
10. Vladimíra Kubešová, TJ Sokol Hranice
11. Libor Pírek, SDH Rakov
12. Marcela Tomášová, MR Hranicko
13. Jaroslav Šindler, obec Partutovice
14. Ivan Fibich, ZŠ a MŠ Bělotín
15. Martin Šimák, Andělé Stromu života p. s.
16. František Kopecký, FO Rakov
17. Jana Černá, TJ Střítež n.L.
18. Miroslav Wildner, FO
19. Petr Krejčiřík, Aeroklub Hranice
20. Petra Kočnarová, obec Skalička
21. Daniela Tvrdoňová, obec Rouské – přišla později
22. Jiří Čoček, DiS, FO Střítež n. L. – přišel později
23. Blanka Hlaváčková, Penzion Ostravanka – přišla později
24. Radovan Mikuš, FO Všechovice – přišel později
25. Arnošt Hradil, Provodovice – přišel později
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Omluveni:
1. Jaroslav Jiříček, Golf club Radíkov
2. Eduard Tomeček, TJ Sokol Horní Újezd, z.s.
3. Mirko Troup, FO Hranice
4. Petr Březík, FO Hranice
5. Marta Pavelková, spolek Patriot
6. Eduard Kavala, obec Bělotín
7. Karolina Berousková, FO

Hosté:
1. Žaneta Rosová, MAS Hranicko
2. Hana Gaďurková, MAS Hranicko
3. Šárka Vránová Beránková, MAS Hranicko
4. Vladislava Závrská, MAS Hranicko

V. Skácel pozdravil a uvítal přítomné, poté upozornil na to, že shromáždění VH MAS není
usnášeníschopné (přítomno jen 20 členů z 51, pro usnášeníschopnost je nutná nadpoloviční většina
členů viz stanovy čl. 10, bod 7.).
Dle stanov byla o 30 minut později zahájena náhradní valná hromada MAS.

Přítomno členů na jednání: 20

Program jednání:
1. Úvodní ustanovení (Zapisovatel a ověřovatelé zápisu; Schválení programu)
2. Kontrola plnění usnesení
3. Výroční zpráva MAS Hranicko 2019
4. Standardizace MAS 2021-2027 - výsledek schvalování území působnosti MAS v obcích, nové
podmínky a jejich dopad na případné změny stanov spolku, doporučení Výboru MAS k
případným změnám stanov
5. Změna stanov MAS Hranicko z. s.
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6. Aktualizace Vnitřní směrnice č. 1 MAS Hranicko z. s. - Pravomoci a odpovědnost zaměstnanců
7. Aktualizace Statutu Výběrové komise MAS Hranicko z. s. , Aktualizace Statutu Kontrolní komise
MAS Hranicko z. s., Aktualizace Jednacího řádu Výboru MAS Hranicko z. s.
8. Schválení Žádosti o kontrolu dodržování standardů MAS
9. Dovolba pátého člena Kontrolní komise
10. Rozdělení dodatečné alokace MAS-PRV
11. Schválení harmonogramu přípravy SCLLD 2021+, ustavení strategického výboru a realizačního
týmu pro přípravu SCLLD 2021+
12. Různé
✔ Režie I.
✔ Informace o aktuálních výzvách a čerpání SCLLD
✔ MAP II.
✔ Šablony pro NNO
✔ Šablony III.
✔ MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt

V. Skácel se dotázal, zda má někdo ze členů VH MAS námitky proti programu nebo návrhy na jeho změnu?
Nikdo nevystoupil.

1.

Úvodní ustanovení (Zapisovatel a ověřovatelé zápisu; Schválení programu)

UVHMAS/27/2020
a) VH MAS jmenovala zapisovatelku dnešního jednání Žanetu Rosovou
b) VH MAS schválila ověřovatele zápisu: Radima Haitla a Janu Černou
c) VH MAS schvaluje program jednání VH v předneseném znění.
(pro: 20; proti: 0; zdržel se: 0)

2.

Kontrola plnění usnesení

V. Skácel uvedl, že se jedná o kontrolu plnění usnesení z jednání VH MAS ze dne 21.1.2020, která nebyla
dosud splněna:
UVHMAS/7/2020
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a) Valná hromada MAS projednala vyjmutí aktivity Infrastruktura předškolního vzdělávání
z programového rámce IROP a Fiche 15 Krátké dodavatelské řetězce z programového rámce PRV
SCLLD MAS Hranicko
b) Valná

hromada MAS

schválila vyjmutí

aktivity

Infrastruktura

předškolního

vzdělávání

z programového rámce IROP a Fiche 15 Krátké dodavatelské řetězce z programového rámce PRV
SCLLD MAS Hranicko
Usnesení splněno částečně, vyjmutí aktivity Infrastruktura předškolního vzdělávání z programového rámce
IROP schváleno, vyjmutí Fiche 15 Krátké dodavatelské řetězce z programového rámce PRV bude součástí
Žádosti o změnu SCLLD č.6 včetně rozdělení dodatečné alokace MAS-PRV.
UVHMAS/8/2020
a) MAS projednala parametry nové Fiche 20 jako podklad pro rozšíření programového rámce MASPRV SCLLD MAS Hranicko
b) MAS schválila parametry nové Fiche 20 jako podklad rozšíření programového rámce MAS-PRV
SCLLD MAS Hranicko
Usnesení dosud nesplněno, zařazení Fiche 20 a jejích parametrů bude součástí Žádosti o změnu SCLLD č.6
včetně rozdělení dodatečné alokace MAS-PRV.
UVHMAS/9/2020
a) MAS projednala úpravu finančního a indikátorového plánu programového rámce PRV
b) MAS schválila úpravu finančního a indikátorového plánu programového rámce PRV
Usnesení dosud nesplněno, úprava finančního a indikátorového plánu programového rámce PRV bude
součástí Žádosti o změnu SCLLD č.6 včetně rozdělení dodatečné alokace MAS-PRV.

Dále se jedná o kontrolu plnění usnesení z VH 23.6.2020:
UVHMAS/16/2020
Valná hromada MAS schvaluje přijetí nových členů MAS Hranicko: Marie Holčákové, Ing. Lubomíra Holčáka a
Lubomíra Holčáka.
UVHMAS/17/2020
a) VH MAS projednala zprávu o neuhrazených členských příspěvcích za rok 2019
b) VH MAS schvaluje ukončení členství Ochránci Záhorské přírody a vod Býškovice, z.s. a Jiří Trna
c) VH MAS projednala výši členských příspěvků pro rok 2020
d) VH MAS schválila výši členských příspěvků pro rok 2020 ve stejné výši jako v roce 2019.
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Usnesení splněno. Ochráncům Záhorské přírody a vod Býškovice, z.s. a panu Jiřímu Trnovi zaslány dopisy o
ukončení členství. Pan Trna zaplatil čl. příspěvek za rok 2019. Ochránci Záhorské přírody a vod Býškovice, z.s.
dosud neuhradili. Všem členům MAS rozeslány emailem účtovací dopisy k úhradě čl. příspěvků na rok 2020.
UVHMAS/18/2020
a) VH MAS projednala Hospodářský výsledek MAS Hranicko 2019
b) VH MAS schválila Hospodářský výsledek MAS Hranicko 2019
Usnesení splněno.
UVHMAS/19/2020
a) VH MAS projednala zprávu o činnosti Kontrolní komise za rok 2019
b) VH MAS schválila zprávu o činnosti Kontrolní komise za rok 2019
c) VH MAS projednala zprávu Kontrolní komise o kontrole činnosti MAS Hranicko z. s. za rok 2019
d) VH MAS schválila zprávu Kontrolní komise o kontrole činnosti MAS Hranicko z. s. za rok 2019
Usnesení splněno.
UVHMAS/20/2020
VH MAS pro období mimořádných opatření od 16.3.2020 do 17.5.2020 tímto znovu a zpětně potvrzuje
použití jednání s využitím technických prostředků na dálku a přijímání usnesení formou per rollam a
potvrzuje všechna takto přijatá rozhodnutí a usnesení.
Usnesení splněno.
UVHMAS/21/2020
a) VH MAS projednala doúčtování DPP členům Výběrové komise za období 18.9.2019 až 23.6.2020 a
jejich vyplacení ve mzdách za 6/2020
b) VH MAS schválila doúčtování DPP členům Výběrové komise za období 18.9.2019 až do 23.6.2020 a
jejich vyplacení ve mzdách za 6/2020
Usnesení splněno. DPP proplaceny ve mzdách za 6/2020.
UVHMAS/22/2020
a) VH MAS zvolila členy Výběrové komise MAS: Miroslav Wildner (FO); Radovan Mikuš (FO); Petr Březík
(FO); Arnošt Hradil (FO); Ivan Fibich (ZŠ a MŠ Bělotín); Pavel Malovec (Včelí království z.s.); Marta
Pavelková (Spolek Patriot); Karolína Berousková (FO); Blanka Hlaváčková (FO)
b) VH MAS schvaluje uzavření DPP se členy VK na období 23.6.2020 do 30.6.2021
Usnesení splněno. DPP se členy VK podepsány.
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UVHMAS/23/2020
VH MAS bere na vědomí Zprávu nezávislého auditora za rok 2019
UVHMAS/24/2020
VH MAS schvaluje způsob rozdělení dodatečné alokace PRV do fichí formou a).
Usnesení splněno. Dne 15.9. proběhla jednání PS Ekonomický rozvoj a PS Obyvatelstvo a sociální
infrastruktura, jejichž výsledkem jsou návrhy na rozdělení dodatečné alokace MAS-PRV jako podklad pro
jednání VH MAS Hranicko 22.9.2020
UVHMAS/25/2020
Valná hromada schvaluje území působnosti MAS Hranicko pro období 2021-2027, které se skládá z území
všech 32 obcí správního obvodu obce s rozšířenou působností Hranice.
Usnesení splněno částečně. K datu konání VH MAS Hranicko 22.9.2020 schválila zařazení do území
působnosti MAS Hranicko zastupitelstva 26 obcí. Sbíráme podpisy všech 32 starostů k podpisu společné
listiny Souhlasu obcí se zařazením území obcí do území působnosti MAS. Žádost o standardizaci MAS na
období 2021-2027 bude podána 19.10.2020.
UVHMAS/26/2020
VH MAS schvaluje změnu alokací SCLLD a to převod 86.406,-Kč z opatření MAS-IROP 08 Sociální podniky –
infrastruktura II. do opatření MAS-IROP 10. Infrastruktura základních škol II.
Usnesení splněno. Převedení alokace schváleno řídícím orgánem IROP. Výbor MAS dne 15.9. schválil
navýšení alokace 10. Výzvy MAS-IROP Infrastruktura ZŠ II. o tuto částku.

UVHMAS/28/2020
a) VH MAS projednala zprávu o kontrole plnění usnesení z předcházejících jednání VH MAS
b) VH MAS schválila zprávu o kontrole plnění usnesení z předcházející VH v předneseném znění
(pro: 20; proti: 0; zdržel se: 0)

3.

Výroční zpráva MAS Hranicko 2019

Na jednání dorazila B. Hlaváčková, J. Čoček a D. Tvrdoňová
Přítomno členů na jednání: 23

F. Kopecký uvedl, že Výroční zpráva obsahuje základní informace o MAS Hranicko, informace o SCLLD MAS,
informace o výzvách MAS, informace o Režiích MAS, projektech MAS Hranicko v roce 2019, přehled aktivit

6

MAS Hranicko v roce 2019, informace o členství MAS v dalších organizacích aj. VZ bude zveřejněna na
webových stránkách MAS Hranicko.

UVHMAS/29/2020
a) VH MAS projednala Výroční zprávu MAS Hranicko 2019
b) VH MAS schválila Výroční zprávu MAS Hranicko 2019
(pro: 23; proti: 0; zdržel se: 0)

4.

Standardizace MAS 2021-2027 - výsledek schvalování území působnosti MAS v obcích,

nové podmínky a jejich dopad na případné změny stanov spolku, doporučení Výboru MAS k
případným změnám stanov
F. Kopecký uvedl, že vstupní podmínkou pro tvorbu a schválení SCLLD Strategie rozvoje regionu Hranicko
2021-2027 je splnění podmínek Standardizace MAS pro období 2021-2027.
Základní podmínkou je znovu schválení území působnosti MAS Hranicko na období 2021-2027. Předseda
Výboru MAS začátkem června 2020 oslovil starosty všech 32 obcí ORP Hranice se žádostí o schválení
zařazení území jejich obce do území působnosti MAS Hranicko. Z 32 obcí nám k datu zaslání důvodové
zprávy dodalo schválení územní působnosti MAS 26 obcí. Požadavek na schválení území zastupitelstvy je
vlastní iniciativou MAS, která tímto chce, aby zařazení obce do území MAS stálo na širokém konsenzu
zastupitelů obcí, nejen na rozhodnutí starosty. Relevantním dokumentem jako přílohy Žádosti o
standardizaci MAS je pak společná listina s podpisy starostů. Dne 22.9.2020 mělo proběhnout Slavnostní
setkání starostů, kde mělo dojít k podpisu výše uvedené listiny, setkání bylo kvůli coronaviru zrušeno. Nyní
probíhá podepisování listiny individuálně na kanceláři MAS tak, aby mohla být dne 19.10.2020 podána
Žádost o standardizaci MAS Hranicko 2021-2027.
Hlavní manažer MAS provedl podrobnou analýzu podmínek standardizace, kdy seznal, že většina podmínek
vychází ze standardizace 2014-2020 a naše MAS je tak splňuje. Pravidla standardizace ovšem přichází i s
několika změnami, které mají dopad na Stanovy MAS Hranicko, na Statuty Výběrové a Kontrolní komise.
Dodal, že změny jsou řešeny dále v samostatných bodech jednání VH. Výbor MAS na svém jednání 15.9.
2020 doporučil Valné hromadě všechny navržené změny v dokumentech přijmout.

Na jednání dorazil pan R. Mikuš.
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Přítomno členů na jednání: 24

Management MAS také doporučuje na následující období 2021-2027 potvrdit/upravit počet, názvy a
definice zájmových skupin, do níž je rozdělena členská základna MAS.
Stávající seznam zájmových skupin je:
1

obce

2

zemědělství, lesnictví, potravinářství

3

podnikání v ostatních oblastech

4

vzdělávání, sociální služby

5

spolky

6

občané

Proběhla diskuse nad zájmovými skupinami, jejímž výsledkem je potvrzení počtu, názvů a definice
stávajících zájmových skupin.

UVHMAS/30/2020
a) VH MAS schvaluje pro následující období 2021-2027 shodné rozdělení členů do 6 zájmových skupin
dle dosavadní praxe
b) b) VH MAS bere na vědomí informace o procesu Standardizace MAS Hranicko 2021-2027
(pro: 24; proti: 0; zdržel se: 0)

Na jednání dorazil pan A. Hradil.
Přítomno členů na jednání: 25

5.

Změna stanov MAS Hranicko z. s.

V. Skácel uvedl, že navržené změny vychází z analýzy hlavního manažera MAS a doporučení Výboru MAS.
Poté došlo k diskusi nad promítanými aktualizacemi Stanov MAS Hranicko.

UVHMAS/31/2020
a) VH MAS projednala změnu Stanov MAS Hranicko z. s.
b) VH MAS schvaluje změnu Stanov MAS Hranicko z. s.
(pro: 24; proti: 0; zdržel se: 1)
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6.

Aktualizace Vnitřní směrnice č. 1 MAS Hranicko z. s. - Pravomoci a odpovědnost

zaměstnanců
Ž. Rosová uvedla, že byla provedena aktualizace Vnitřní směrnice č. 1 MAS Hranicko z. s. – Pravomoci a
odpovědnost zaměstnanců v části Běžný chod kanceláře bod C. Internetové bankovnictví – aktualizace
spočívala v tom, že v případě absence Asistenta MAS může další zaměstnanec MAS určený předsedou
Výboru MAS provádět finanční operace v rámci internetového bankovnictví.

UVHMAS/32/2020
a) VH MAS projednala aktualizaci Vnitřní směrnice č. 1 MAS Hranicko z. s. - Pravomoci a odpovědnost
zaměstnanců
b) VH MAS schválila aktualizaci Vnitřní směrnice č. 1 MAS Hranicko z. s. - Pravomoci a odpovědnost
zaměstnanců
(pro: 25; proti: 0; zdržel se: 0)

7. Aktualizace Statutu Výběrové komise MAS Hranicko z. s. , Aktualizace Statutu Kontrolní

komise MAS Hranicko z. s., Aktualizace Jednacího řádu Výboru MAS Hranicko z. s.
F. Kopecký uvedl, že aktualizace všech 3 dokumentů byla provedena na základě vydaných Minimálních
požadavků ŘO IROP k implementaci CLLD verze 1.3 platných od 1.3. 2019, vydaných Minimálních požadavků
ŘO IROP k implementaci CLLD verze 1.4 účinnost od 1.9. 2020 a podmínek Standardizace MAS 2021-2027.
Součásti aktualizace Statutu VK bylo přidání oddílu týkajícího se Hlasování formou „per rollam“. Aktualizace
zaslány v podkladech formou revizí ve všech 3 dokumentech. Proběhla diskuse nad aktualizacemi všech 3
dokumentů.

UVHMAS/33/2020
a) VH MAS projednala aktualizaci Statutu Výběrové komise MAS Hranicko z. s. , Statutu Kontrolní
komise MAS Hranicko z. s. a Jednacího řádu Výboru MAS Hranicko z. s.
b) VH MAS schválila aktualizaci Statutu Výběrové komise MAS Hranicko z. s. , Statutu Kontrolní komise
MAS Hranicko z. s. a Jednacího řádu Výboru MAS Hranicko z. s.
(pro: 25; proti: 0; zdržel se: 0)
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8.

Schválení Žádosti o kontrolu dodržování standardů MAS

F. Kopecký uvedl, že standardy MAS blíže stanovují podmínky, které musí MAS splnit, aby mohla žádat o
podporu implementace SCLLD a podporu administrativních kapacit MAS z evropských fondů. Standardy
MAS musí MAS dodržovat po celou dobu realizace SCLLD, resp. po období čerpání podpory
administrativních kapacit MAS z evropských fondů. Dodržování standardů MAS je pro MAS závazné od
okamžiku schválení žádosti o kontrolu dodržování standardů MAS pro programové období 2021–2027
prostřednictvím MS2014+.
Cílem kontroly dodržování standardů MAS pro programové období 2021–2027 je především ověření, zda
MAS dodržuje stanovené podmínky a rovněž zajištění právní kontinuity MAS jako nositele SCLLD pro
příslušné území. Rozsah kontroly zohledňuje zkušenosti z procesu standardizace MAS a hlášení změn
sledovaných údajů standardizace MAS v programovém období 2014–2020.
Kontrola dodržování standardů MAS je rozdělena do pěti tematických okruhů: MAS a partneři MAS, orgány
MAS, území působnosti MAS, institucionalizace MAS, kancelář MAS.
Důraz je kladen zejména na to, aby MAS byla otevřeným místním partnerstvím a aby všechny činnosti MAS
vykonávané vůči řídicím orgánům, platební agentuře, žadatelům i široké veřejnosti v území působnosti MAS
byly maximálně transparentní a nediskriminační.
Žádost o kontrolu dodržování standardů MAS podávají všechny MAS, které plánují v programovém období
2021–2027 realizovat SCLLD s podporou evropských fondů.
Termín podání je 25.5.2020 – 30.9. 2020 prodlouženo do 27.10.2020.

UVHMAS/34/2020
a) VH MAS projednala podání Žádosti o kontrolu dodržování standardů MAS
b) VH MAS schválila podání Žádosti o kontrolu dodržování standardů MAS
(pro: 25; proti: 0; zdržel se: 0)

9.

Dovolba pátého člena Kontrolní komise

V. Skácel uvedl, že dne 23.6.2020 byli VH MAS Hranicko vyloučeni Ochránci záhorské přírody a vod Býškovice,
z.s., kteří byli členem KK MAS.
Kontrolní komise MAS (počet členů Kontrolní komise MAS je 5 členů, člen může být zvolen opakovaně,
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mandát 3 roky, podrobněji ve Stanovách MAS Hranicko z. s., článek 12 zde).
Složení současné Kontrolní komise MAS (na období od 7.2.2018 do 7.2.2021):
● Tělocvičná jednota SOKOL Hranice (Kubešová Vladimíra)- předsedkyně
● Obec Rouské (Tvrdoňová Daniela)
● Obec Teplice nad Bečvou (Pavela Marek)
● iHranice.cz s.r.o. (Michal Ondra)
VH MAS by nyní měla dovolit pátého člena Kontrolní komise, se kterým bude uzavřena DPP do 7.2.2021.
Spolu s pozvánkou na VH MAS 16.9.2020 byla členům MAS zaslána výzva k nominacím a kandidaturám do
KK MAS. Nominace a kandidatury bylo možné zasílat až do jednání VH 22.9.2020 včetně, žádnou nominaci
ani kandidaturu do konání VH MAS management MAS neobdržel. Přímo na jednání VH bylo všemi
přítomnými členy VH rozhodnuto, že se bude volit veřejnou volbou. Nominován na pátého člena KK byl pan
M. Šimák = zástupce Andělé Stromu života p. s., který nominaci přijal

UVHMAS/35/2020
VH MAS zvolila pátým členem KK MAS Andělé Stromu života p. s., které zastupuje Martin Šimák.
(pro: 24; proti: 0; zdržel se: 1)

10.

Rozdělení dodatečné alokace MAS-PRV

F. Kopecký uvedl, že díky dobrému čerpání MZe dodatečně přidělilo naší MAS alokaci 10,27 mil. Kč, kterou
budeme čerpat ve výzvách v roce 2021. MAS se nyní musí rozhodnout, do kterých Fichí nasměruje tyto
prostředky. Valná hromada MAS přihlédne k doporučení pracovní skupiny Ekonomický rozvoj sdružující
zemědělce a podnikatele, stejně jako k návrhu pracovní skupiny Obyvatelstvo a sociální infrastruktura, jež
zastupuje převážně obce a spolky. Obě PS se konaly 14.9.2020

Management MAS připravil varianty, kam můžeme prostředky nasměrovat?
a) lze navýšit alokace 1 či více fichí, které jsou v SCLLD od začátku, pro každou Fichi se stanovuje alokace zvlášť:
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
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b) Je možné navýšit alokaci nové Fiche 20 Obnova vesnic, kde je následně nutno navrhnout ještě okruh oblastí
podpory, které by v rámci Fiche 20 byly zařazeny a navrhnout vnitřní členění alokace do těchto oblastí
podpory. Přehled oblastí podpory Fiche 20:
veřejná prostranství,
mateřské a základní školy,
hasičské zbrojnice,
Kulturní a spolková zařízení vč. knihoven
maloobchodní prodejny
venkovská muzea
naučné stezky
kulturní památky

Podrobnosti viz tento odkaz na slidech 3-17:
http://www.regionbystricko.cz/soubory/dokumenty/priloha-c-4-mas-zz-prezentace-mikroregion-bystrickobrezen19-upraveno.pdf

c) je možno navrhnout také Fiche zcela nové (např. z oblasti lesnické infrastruktury a ochrany lesů), bylo by
ale velmi pracné je do SCLLD v této fázi zařadit, do SCLLD jsme je nezařadili už v roce 2016.

d) management MAS doporučuje návrh, který bude kombinovat navýšení jak v podnikatelských Fichích 1114, tak ve Fichi 20, takový návrh by byl kompromisem pro všechny zainteresované

Jednání opustil pan P. Krejčiřík.
Přítomno členů na jednání: 24
Kopecký následně přednesl návrhy z obou pracovních skupin. Částka k rozdělení je 10 272 610,- Kč.
PS Ekonomický
rozvoj
Číslo Fiche

Název Fiche

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

MAS-PRV 20

v%

Obnova vesnic

12

v Kč

PS Obyvatelstvo a sociální infrastkruktura
v%

v Kč

57,1 5 870 063

22,5 2 311 337

42,9 4 402 547

77,5 7 961 273

Dále představil kompromisní návrh, který vycházel z následující metodiky výpočtu:
Pokud si pracovní skupiny navzájem „přiznaly“ určitou alokaci, tak se tyto alokace již považují za přidělené, tj.
F11-14 (pracovně zemědělství/podnikání) má už jistých 22,5% alokace = 2 311 337,- Kč a F20 (pracovně obce
/spolky) mají jistých 42,9% = 4 402 547,- Kč. To je dohromady 6 713 884,- Kč. Neurčeno tak zbývá 3 558 726,Kč. Na tuto částku se lze podívat stejnýma „očima“ pracovních skupin a opět z ní vydělit navzájem „přiznané“
procenta alokace, tj. 22,5% pro zemědělce/podnikatele a 42,9% pro obce/spolky. Takto „zaparkujeme“ dalších
800 713,- Kč pro F11-14 a 1 526 693,- Kč pro F20, dohromady 2 327 406,- Kč. K rozdělení tak zbývá již jen
1 231 320,- Kč. Opakováním tohoto výpočtu pro stále se zmenšující částku k rozdělení manažer po drobném
zaokrouhlení došel k těmto kompromisním částkám:
Číslo Fiche

Název Fiche

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

MAS-PRV 20

v%

Obnova vesnic

v Kč

33,8 3 472 610

66,2 6 800 000

Poté proběhla diskuse nad tímto návrhem. Z diskuse vyplynuly 3 finální návrhy, ke kterým předseda Výboru
MAS vyhlásil dílčí hlasování:
1) hlasování o kompromisním návrhu managementu MAS vycházejícího z návrhů pracovních skupin viz
tabulka výše
PRO 19 přítomných členů MAS
2) hlasování o návrhu A. Hradila určit pro Fiche 11-14 alokaci 4.500.000,-Kč
PRO 5 přítomných členů MAS
3) hlasování o návrhu V. Kubešové rozdělit alokaci poměrem 20% pro Fiche 11-14 a 80% pro Fichi 20
PRO 0 přítomných členů MAS
VÝSLEDKEM HLASOVÁNÍ JE, ŽE se v dalším jednání bude vycházet ze souhrnných částek 3 472 610,- Kč pro
Fiche 11-14 a 6 800 000,- Kč pro Fichi 20.
Valná hromada nyní přistoupila k rozdělení alokace zvlášť pro každou Fichi 11-14. Byl představen jediný návrh,
tak jak ho v procentech předložila PS Ekonomický rozvoj:
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rozhodnutí VH částka

rozdělení dle návrhu PS v %

MAS-PRV 11 Rozvoj zemědělských podniků
MAS-PRV 12 Zemědělské a potravinářské produkty

3 472 610

MAS-PRV 13 Drobné podnikání
MAS-PRV 14 Podnikání v cestovním ruchu

rozdělení dodatečné alokace do
Fichí a aktivit v Kč

37,5

1 302 228

40,0

1 389 044

15,0

520 892

7,5

260 446

Poté V. Skácel nechal provést dílčí hlasování tohoto návrhu:
PRO 15 přítomných členů MAS
Následně se řešil výběr aktivit, které budou zařazeny do Fiche 20 včetně „vnitřních“ alokací pro jednotlivé
aktivity. Ač jsou totiž tyto aktivity sdruženy do jedné Fiche a pravidla PRV s tímto vnitřním dělením nepočítají,
MAS má v plánu Fichi 20 vyhlásit ve 3 po sobě následujících výzvách a vždy jen pro jednu aktivitu. Tím se
vyhne vzájemnému porovnávání projektů z různých oblastí, pro něž by musela také vytvořit sadu univerzálně
použitelných kritérií, což je takřka nemožné a tento přístup jí také umožní do každé výzvy = aktivity nasměrovat
předem určenou alokaci.
I zde byl představen jediný návrh, tak jak ho v procentech předložila PS Obyvatelstvo a sociální infrastruktura.
PS navrhla zařadit z 8 možných oblastí tři v regionu nejžádanější a nejpotřebnější. PS v návrhu též zohlednila
i fakt, že dle dřívějšího rozhodnutí VH už je pro aktivitu kulturní a spolková zařízení zajištěna alokace 1,9
milionů Kč převedená z nevyužité Fiche 15, která bude do chystané výzvy rovněž zařazena.

MAS-PRV 20

rozhodnutí rozdělení dle návrhu
VH - částka
PS v %

rozdělení dodatečné
alokace do Fichí a aktivit v Kč

veřejná prostranství

28,8

1 960 691

mateřské a základní školy

43,2

2 936 679

kulturní a spolková zařízení vč. knihoven

28,0

1 902 630

hasičské zbrojnice

6 800 000

maloobchodní prodejny
venkovská muzea
naučné stezky
kulturní památky

Poté V. Skácel nechal provést dílčí hlasování tohoto návrhu:
PRO 16 přítomných členů MAS
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Vznikl tak definitivní návrh pro závěrečné hlasování, účastníkům VH byla představena závěrečná tabulka, kde
už byly rovněž zařazeny i stávající „zbytkové“ alokace pro Fiche 11-14 a již Valnou hromadou dříve převedená
alokace 1,9 mil. Kč určená pro aktivitu kulturní a spolkové zázemí. Členové Valné hromady tak mohli vidět i
výsledné souhrnné částky určené pro Výzvu č.6 a následující programu MAS-PRV v roce 2021.

UVHMAS/36/2020
a) VH MAS projednala rozdělení dodatečné alokace MAS-PRV do Fichí programového rámce PRV
SCLLD MAS Hranicko
b) VH MAS schválila rozdělení dodatečné alokace MAS-PRV do Fichí programového rámce PRV SCLLD
MAS Hranicko takto:

F11 Rozvoj zemědělských podniků 1 302 228,- Kč, F12 Zemědělské a

potravinářské produkty 1 389 044,- Kč, F13 Drobné podnikání 520 892,- Kč, F14 Podnikání

v

cestovním ruchu 260 446,- Kč, F20 Obnova vesnic 6 800 000,- Kč z toho oblast veřejná prostranství
1 960 691,- Kč, oblast mateřské a základní školy 2 936 679,- Kč a oblast kulturní a spolková zařízení vč.
knihoven 1 902 630,- Kč
(pro: 23; proti: 0; zdržel se: 1)
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11.

Schválení harmonogramu přípravy SCLLD 2021+, ustavení strategického výboru a

realizačního týmu pro přípravu SCLLD 2021+
F. Kopecký uvedl, že dle zveřejněných a platných podmínek pro vznik strategií CLLD pro období 2021-2027
chce MAS zajistit včasnou a kvalitní přípravu vzniku strategie. Pro zvýšení její akceptace v území a mezi
důležitými aktéry nechce být při tvorbě SCLLD osamocena, ale chce SCLLD jako konsenzus nejdůležitějších
aktérů v regionu, mezi něž MAS řadí:
●

město Hranice

●

DSO Mikroregion Hranicko

●

DSO Mikroregion Záhoran

●

Podnikatelský klub BforB

Jednání opustil pan J. Šindler a M. Pavela.
Přítomno členů na jednání: 22
F. Kopecký uvedl, že na základě dobré zkušenosti z minulého období jsme oslovili opět 4 různé aktéry s
prosbou o přidělení příslušných 2 osob a to do Strategického výboru MAS a Řešitelského týmu MAS.
Podrobnosti o jejich pravomocích a úkolech je uvedeno v dopise, který jsme jim zaslali, a který byl součástí
podkladových materiálů tohoto jednání.

Harmonogram přípravy SCLLD:
09/2020 - ustavení Strategického výboru a Řešitelského týmu
10-11/2020 - dotazníkové šetření mezi obyvateli
12/2020 - řízené rozhovory se starosty,
01-03/2021 analytická část, pracovní skupiny + veřejné projednání
03-05/2021 strategická část, pracovní skupiny + veřejné projednání
06-07/2021 - pracovní skupiny + veřejné projednání, odevzdání žádosti o schválení SCLLD MAS Hranicko
2021-2027

UVHMAS/37/2020
a) VH MAS schválila harmonogram přípravy SCLLD MAS Hranicko 2021-2027
b) VH MAS schvaluje ustavení a složení Strategického výboru a Řešitelského týmu pro vznik SCLLD MAS
Hranicko 2021-2027.
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(pro: 22; proti: 0; zdržel se: 0)

12.

Různé
✔ Režie I.

Ž. Rosová uvedla, že ŽOP za 6. etapu (11/2018 až 5/2019) byla schválena ŘO IROP 29.7.2019 – způsobilé
výdaje 643.615,10,-Kč, v ŽOP nebyly identifikovány nezpůsobilé výdaje. Peníze zaplaceny na BÚ MAS
Hranicko 31.7.2019.
V mezidobí mezi 6. a 7. etapou byla podána průběžná platba na 769.831,17,-, peníze připsány na BÚ MAS
Hranicko 8.11. 2019.
ŽOP za 7. etapu (5/2019 až 10/2019) byla schválena ŘO IROP 25.2.2020 – způsobilé výdaje 1.196.975,14,-Kč,
v ŽOP nebyly identifikovány nezpůsobilé výdaje. Peníze zaplaceny na BÚ MAS Hranicko 2.3.2020.
ŽOP za 8. etapu (11/2019 až 4/2020)byla schválena ŘO IROP 18.8.2020 – způsobilé výdaje 843.066,02,-Kč,
v ŽOP nebyly identifikovány nezpůsobilé výdaje. Peníze zaplaceny na BÚ MAS Hranicko 28.8.2020.
Stav BÚ MAS Hranicko k 1.9.2020: 2.117.164,92,-Kč.
✔ Informace o aktuálních výzvách a čerpání SCLLD
Š. Vránová uvedla, že d datu 22.9. 2020
IROP - vyhlášena 11. výzva Bezpečnost dopravy III., 12. výzva Cyklodoprava II. Před výběrem projektů 7.
výzva Bezpečnost dopravy II., 9. výzva sociální bydlení a 10. výzva Infrastruktura ZŠ. Zbývá vyhlásit jediná
výzva: Parkovací systémy
OPZ - komplet vyčerpáno, projekty ve fázi realizace, informace o projektu Mikroregionu Hranicko na
nezaměstnanost podala manažerka Marcela Tomášová
PRV - projekty z Výzvy č. 5 prochází administrativní kontrolou. Podpisy Dohod do konce roku 2020. Výzva č.
6 v plánu na prosinec 2020.
OPŽP - projekty ve fázi Závěrečného ověření způsobilosti na ŘO OPŽP.
✔ MAP II.
V. Závrská k tomuto bodu uvedla, že:
3. července 2020 - Jednání Řídícího výboru MAP (per rollam) k aktualizaci hlavních problémů k řešení, vize
do roku 2023, k aktualizaci priorit rozvoje vzdělávání v regionu (čímž vznikla tzv. Dohoda o prioritách)
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20.8.2020 - Jednání vedoucích pracovních skupin za účelem konzultace připomínek k aktualizovaným částem
projektové dokumentace MAP, na které byli pozváni členové ŘV MAP
Aktualizace dokumentace MAP (aktualizace analytické, strategické a implementační části):
Aktualizace dokumentace MAP je součástí procesu místního akčního plánování (dle podaktivity 2.8), která je
realizována po celou dobu projektu, a účastní se ho realizační tým MAP, Řídící výbor MAP a jednotlivé pracovní
skupiny. Povinně jsme se v procesu plánování zabývali následujícími třemi tématy, která navazují na povinná
opatření v předchozím projektu MAP:
➢ téma podpory čtenářské gramotnosti a rozvoje potenciálu každého žáka,
➢ téma podpory matematické gramotnosti a rozvoje potenciálu každého žáka,
➢ téma podpory rozvoje kvalitního inkluzivního vzdělávání (dostupnost, inkluze a kvalita předškolního
vzdělávání; inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem).
Aktualizace dokumentace MAP je strukturována do těchto částí: analytická část, strategická část a
implementační část. Analytická část obsahuje základní informace o území SO ORP Hranice, přehled stávajících
strategických dokumentů, analýzu stavu a potřeb aktérů ve vzdělávání v územích a aktualizované SWOT-3
analýzy rozvoje vzdělávání v regionu a identifikaci hlavních problémů k řešení a analytický popis jejich příčin
za každou pracovní skupinu. Strategickou část dokumentace otevírá aktualizovaná vize MAP do roku 2023. Ve
vizi je obecně uvedeno, jakého stavu v budoucnu chceme dosáhnout a je sdílenou představou aktérů o rozvoji
v územích. Na vizi pak plynule navazuje aktualizovaný Strategický rámec MAP do roku 2023. Ten obsahuje
aktualizované priority a cíle vzdělávání. Součástí strategického rámce je seznam investičních priorit v oblasti
vzdělávání. Součástí jsou také navržené neinvestiční aktivity - aktivity škol, aktivity spolupráce, které budou
následně rozpracovány do jednotlivých akčních plánů. Strategický rámec je východiskem pro akční plán pro
území SO ORP Hranice (pokrývající 12 měsíců, akční plán pro období roku 2021), který tvoří implementační
část aktualizované dokumentace MAP a je také přílohou aktualizované dokumentace MAP.
Aktualizovanou dokumentaci MAP na svém jednání 10.9. 2020 schválil ŘV MAP a bude odeslán na MŠMT.

ŽOP a ZOR - Na konci září 2020 budeme odesílat Zprávu o realizaci a Žádost o platbu č. 4 na MŠMT.
✔ Šablony pro NNO
H. Gaďurková uvedla informace k tomuto bodu:
Realizace: 1. 3. 2020 –prodloužena do 31.8.2023
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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).
Projektu „Podpora zvyšování kvality neformálního vzdělávání v Olomouckém kraji“ (dále jen Šablony pro
NNO), ve kterém jsme partnerem s finančním příspěvkem, byl vydán na konci května právní akt. 1. zálohová
platba ve výši 183 411,00 Kč nám byla připsána na bankovní účet 22. června 2020. Na pozici koordinátorky
byla přijata Markéta Závrská, která komunikuje s účastníky projektu a s realizátorem (MAS Šternbersko). V září
(do 29.9.2020) se podává 1. zpráva o realizaci, ve které zatím vykazujeme pouze 1 projektový den s hasiči,
který proběhl .
✔ Šablony III.
H. Gaďurková uvedla informace k tomuto bodu:
Řídicí orgán OP VVV vyhlásil dne 31. března 2020 výzvy Šablony III č. 02_20_080. Výzva je určena stejně jako
u Šablon I pouze pro MŠ a ZŠ. Zájemci o podporu z výzvy Šablony III mohou předkládat své žádosti v termínu
od 31. března 2020 do vyčerpání alokace (2,73 mld), nejpozději však do 29. června 2021 do 14:00.
Min. výše dotace: 100.000,Max. výše dotace: 200.000,- + 1.500,-*počet žáků.
Úspěšní žadatelé budou moci i nadále z evropských peněz financovat personální šablony (např. školní
asistenty, psychology, speciální pedagogy, sociální pedagogy nebo kariérové poradce). Větší důraz je kladen
na projektovou výuku, kdy nově bude každá škola povinně pořádat projektový den (zaměřený na
polytechniku, přírodovědu, logické myšlení, kreativitu, podnikavost nebo kariérové poradenství). Novinkou v
oblasti zvyšování kvalifikace pedagogů je možnost vyjet na zahraniční stáž se zaměřením na sdílení příkladů
dobré praxe.
V našem regionu máme do této výzvy podáno zatím 5 žádostí o dotaci v celkové výši 2.910.738,-.
Ostatní školy realizují ještě Šablony II - některé již požádaly o prodloužení projektu o dobu uzavření škol v
nouzovém stavu.
Všechny informace o výzvě naleznete ZDE.
✔ MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt
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F. Kopecký uvedl, že novou koordinátorkou značky MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt se v červnu 2020
stala Markéta Příkaská.
Probíhá aktualizace veškerých dokumentů (aktualizace loga, kontaktní údaje, zásady, info na webu ad.)
ARZ chce sjednotit praxi a převést autorská práva všech značek pod sebe, s koordinátory následně uzavře
podlicenční smlouvy. Pro nás se tím nic nemění, loga můžeme využívat tak jak doposud. Změny licenční a
podlicenční smlouvy jsou stále v procesu řešení. Již jsou známy smluvní podmínky a realizují se podpisy.
Certifikační komise – probíhá aktualizace složení, nové složení bylo schváleno Výborem MAS 15.9.2020.
V září/říjnu 2020 proběhne recertifikace držitelů, kterým končí certifikát, v jednání jsou nové certifikáty pro
výrobu mýdla z Klokočí a masné výrobky z Farmy Kozí Hrádek u Hustopeč.
MAS Podhostýnska se v létě 2020 ohradila proti rozšíření území značky o Podhostýnsko (domlouvala již dříve
HRA), proto bylo jejich území odstraněno z mapy na webu. Držitelka značky z Bystřice p.H. bude mít značku
nadále na výjimku ARZ.
Řešíme projekt spolupráce (alokace pro naši MAS cca 900.000 Kč). Proběhlo jednání s MAS Český sever, kde
jsme prokonzultovali možnosti společných aktivit jako je gastrofestival, gastro stezky, koupě vozidla. Počátek
realizace projektu je naplánován na 1.6. 2021 a řeší se též zapojení MAS Moravský kras.

Vojtěch Skácel
Předseda Výboru MAS
Zapsala:


Žaneta Rosová

Ověřovatelé zápisu:


Radim Haitl



Jana Černá
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