
 
 

 

Zápis z jednání Výboru MAS 

konaného dne 15. prosince 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) 

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) 

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

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

Jaroslav Šindler – Obec Partutovice (sektor V; 1-obce) 

Přítomno členů: 9 

 

Omluveni: 

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

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

 

Přítomni za kancelář MAS: 

Žaneta Rosová, Hana Gaďurková, Vladislava Závrská 

František Kopecký – připojen online 



 
 

 

 

Program jednání Výboru MAS konaného dne 15. prosince 2020, od 15:30 hod.: 

1. Kontrola plnění usnesení 

2. Personální záležitosti MAS Hranicko 

3. Aktualizace Rozpočtu Režie I. a Režie II. 

4. Členské příspěvky MAS Hranicko 2021+ 

5. Projekt spolupráce – schválení aktivit, rozpočtu, partnerské smlouvy a podání 

Žádosti o dotaci  

6. Harmonogram Výzev MAS na rok 2021 

7. Příprava SCLLD 2021+ 

8. Různé 

 MAP II.  

 Šablony pro NNO 

 Šablony pro ZŠ a MŠ 

 

Má někdo ze 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 

15.09.2020: 

UVMAS/29/2020 

a) Výbor MAS projednal personální záležitosti MAS Hranicko  

b) Výbor MAS pověřuje předsedu Výboru MAS vypracováním a zasláním vytýkacího dopisu 

hlavnímu manažerovi MAS pro realizaci SCLLD. 



 
 

 

Usnesení prozatím nesplněno. Vypracování vytýkacího dopisu zadáno advokátní kanceláři 23. září 

2020 a téhož dne předány první podklady. Další podklady zaslány dne 8. října 2020. Bohužel od 11. 

října až do 11. listopadu jsem byl na nemocenské a následně pak do 22. listopadu byla v  karanténě 

paní advokátka, která zpracovává vytýkací dopis. Během e-mailové komunikace vedené od konce mé 

nemocenské vyplynulo, že dopis musí mít konkrétní a jednoznačné zpracování neplnění povinností 

manažera vyplývající z Pracovní smlouvy a termínu daných zápisy z porady kanceláře MAS a z e-

mailové pracovní komunikace. Osobní konzultace a další předání podkladů k vytýkacímu dopisu 

proběhla dne 4. prosince 2020. Na tomto jednání bylo dohodnuto, že dopis by měl být odeslán v první 

polovině ledna roku 2021. Před jeho odesláním bude předložen členům výboru MAS k seznámení. 

 

Dále se jedná o kontrolu plnění usnesení z posledního jednání Výboru MAS 29.9.2020: 

UVMAS/31/2020 

a) Výbor MAS projednal závěry a předložené podklady z jednání Výběrové komise 21.9.2020 

b) Výbor MAS v rámci výzvy 10. MAS-IROP Infrastruktura ZŠ II., schválil projekty vybrané 

k realizaci: Robotická laboratoř (ZŠ a MŠ Hranice, Šromotovo); Obnova počítačové učebny 

v ZŠ Střítež nad Ludinou (ZŠ a MŠ Střítež nad Ludinou); Modernizace učebny informatiky a 

digitálních technologií (Obec Všechovice); Inovace počítačové učebny v ZŠ Partutovice (ZŠ 

a MŠ Partutovice); ZŠ Potštát – environmentální učebna (Město Potštát); Příroda – náš 

učitel a přítel – učebna digitálních technologií a přírodních věd (ZŠ a MŠ Ústí). Jako projekt 

náhradní je: Modernizace učeben informatiky, polytechnického vzdělávání a jazykové 

laboratoře (Městys Hustopeče nad Bečvou). 

Usnesení splněno. Projekty předány na Řídící orgán, u všech 7 projektů odesláno vyjádření MAS 

k úpravám projektů vzniklých Závěrečným ověřením způsobilosti. U 6 vybraných projektů se chystá 

vydání právního aktu. 

UVMAS/32/2020 

a) Výbor MAS projednal závěry a předložené podklady z jednání Výběrové komise 21.9.2020 



 
 

 

b) Výbor MAS v rámci výzev č. 7. MAS-IROP Bezpečnost dopravy II., schválil projekt vybraný 

k realizaci: Výstavba a rekonstrukce chodníků a autobusového zálivu v Bělotíně – Kunčicích 

(Obec Bělotín) 

Usnesení splněno. Projekt předán na Řídící orgán, odesláno vyjádření MAS k úpravám projektů 

vzniklých Závěrečným ověřením způsobilosti. U vybraného projektu se chystá vydání právního aktu. 

UVMAS/33/2020 

a) Výbor MAS projednal závěry a předložené podklady z jednání Výběrové komise 21.9.2020 

b) Výbor MAS v rámci výzev č. 9. MAS-IROP Sociální bydlení, schválil projekt vybraný 

k realizaci: Sociální byty na čísle 185 v Bělotíně (Obec Bělotín) 

Usnesení splněno. Projekt byl 9.10.2020 předán ke kontrole ZOZ na ŘO, která ještě nyní 

probíhá. 

 

UVMAS/34/2020 

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. Personální záležitosti MAS Hranicko 

V. Skácel informoval členy Výboru MAS, že na začátku roku 2021 dočasně odejde z kanceláře 

MAS jedna z manažerek. Je tedy nutné zajistit plné personální obsazení kanceláře novým 

zaměstnancem. Proběhla debata týkající se personálního obsazení pracovního místa 

manažera pro realizaci SCLLD, ze které vyplynulo, že členové výboru MAS pověří předsedu 

výboru MAS zajištěním plného personálního obsazení kanceláře.  



 
 

 

 

UVMAS/35/2020 

a) Výbor MAS projednal personální záležitosti kanceláře MAS pro I. pololetí roku 2021 

b) Výbor MAS pověřuje předsedu výboru MAS o zajištění plného personálního obsazení 

kanceláře 

(Pro: 9; proti: 0; zdržel se: 0) 

 

V. Skácel uvedl, že manažer, kterého MAS Hranicko hodlá přijmout na pozici manažera pro 

realizaci SCLLD má závazek u soukromého subjektu, kde musí jako manažer projektu z OPZ 

dokončit realizaci tohoto projektu týkajícího se dětské skupiny na Hranicku. Dle metodiků 

CLLD se nejedná o střet zájmu, tudíž je tato aktivita možná. 

 

UVMAS/36/2020 

a) Výbor MAS projednal aktivity nového manažera pro realizaci SCLLD v rámci projektu z OPZ 

týkajícího se dětské skupiny na Hranicku. 

b) Výbor MAS povolil novému manažerovi pro realizaci SCLLD vykonávat aktivity v rámci 

projektu z OPZ týkajícího se dětské skupiny na Hranicku. 

(Pro: 9; proti: 0; zdržel se: 0) 

 

Ž. Rosová uvedla, že Výbor MAS na svém jednání 10.12.2019 schválil úpravu mzdových výměrů 

dle tab. Mzdové výdaje IROP,MAPII na výbor 10.12.2019. Z důvodu změny na pozici 

Zaměstnance pro realizaci SCLLD je nutné tuto tabulku na této pozici aktualizovat. Tabulka 

byla aktualizována také na základě úprav v rozpočtu Režie I. a Režie II. 

 

UVMAS/37/2020 



 
 

 

a) Výbor MAS projednal výhled mzdových výměrů zaměstnanců MAS na roky 2021-2022 

dle aktualizované tab. Mzdové výdaje IROP, MAP II na výbor 15.12.2020    

b) Výbor MAS schválil mzdové výměry zaměstnanců MAS dle aktualizované tab. Mzdové 

výdaje IROP, MAP II na výbor 15.12.2020    

(Pro: 9; proti: 0; zdržel se: 0) 

 

Ž. Rosová uvedla, že paní uklízečce Hošťálkové končí DPP k 31.12.2020, bylo vytvořeno nové 

DPP na rok 2021 opět na 1200,-Kč/měs. 

 

UVMAS/38/2020 

a) Výbor MAS projednal DPP L. Hošťálkové 

b) Výboru MAS schválil DPP L. Hošťálkové 

(Pro: 9; proti: 0; zdržel se: 0) 

 

3. Aktualizace Rozpočtu Režie I. a Režie II. 

Ž. Rosová uvedla, že Výbor MAS schválil rozpočty Režie I. a Režie II. v rámci podání žádostí. 

Management MAS provedl aktualizace rozpočtu Režie I. a Režie II., a to jak v oblasti režijních 

výdajů, spotřeba materiálu, cestovné, nákupy služeb a publicita projektu, tak také v oblasti 

osobních nákladů. Výsledkem aktualizací obou rozpočtů bylo zjištění, že ušetřené prostředky 

z minulých let a přesnější vyčíslení potřeb budoucích dvou let nám umožní nového manažera 

pro realizaci SCLLD zaměstnat od 1.2.2021 do 31.12.2021 a to na 0,8 úvazku. 

 

UVMAS/39/2020 

a) Výbor MAS projednal aktualizace Rozpočtu Režie I. a Režie II. 

b) Výbor MAS schválil aktualizace Rozpočtu Režie I. a Režie II. 



 
 

 

(Pro: 9; proti: 0; zdržel se: 0) 

 

4. Členské příspěvky MAS Hranicko 2021+ 

V. Skácel uvedl, že management MAS na jednání VH 23.6.2020 upozornil na úskalí budoucího 

období 2021+, kdy v tu dobu reálně hrozilo, že poměr financování režií MAS se stočí na pouze 

70% dotace a 30% vlastního spolufinancování. Aktuálně je přislíbeno spolufinancování min. 

85%, s přislíbeným příspěvkem Ministerstva financí by se mělo jednat o 90, nejspíš ale 

dokonce stejných 95% dotace. Na druhou stranu jsme upozorňováni, že alokace na Režie může 

být o dost nižší, než na toto období. MAS by se měla proto snažit o vytváření rezerv a 

prostředků na období 2021+. Jsou k tomu dvě základní cesty, buď navyšováním členských 

příspěvků, které se nezvedaly (ani o inflaci) od roku 2015, u obcí a mikroregionu dokonce od 

roku 2009! Další možností, která ale vyžaduje delší časový proces a pomoc od již stávajících 

členských obcí, je přesvědčit další a nejlépe všechny obce z území MAS, aby se staly členy. 

V takovém případě by se mohl členský příspěvek obcí dokonce snížit, protože by se vybralo 

díky členství všech obcí i tak výrazně více prostředků. Management MAS připravil několik 

ukázkových variant (podklad Členské příspěvky MAS Hranicko 2021+pro výbor 15.12.2020) 

pro jednání Výboru MAS, které byly podrobněji představeny na jednání. 

Poté proběhla diskuse, ze které vyplynulo nezvyšovat čl. příspěvky o 50%, to by mohlo některé 

odradit a mohlo by se stát, že by z MAS vystoupili. Pokud navýšit, tak max. o 20%. Na jednání 

byla připravena tabulka s navýšením o 20%, u FO nepodnikajících, NNO a příspěvkových 

organizací byla částka zaokrouhlena z 960,- na 1 000,- Kč. Zároveň se Výbor dohodl na tom, že 

se tématem členských příspěvků bude v roce 2021 intenzivněji zabývat.  

 

Druh členství 
Výše čl. příspěvku v 

roce 2020 
Výsledný návrh + 20% po 

zaokrouhlení 

fyzická osoba nepodnikající 800 Kč 1 000 Kč 



 
 

 

fyzická osoba podnikající 1 000 Kč 1 200 Kč 

právnická osoba 2 000 Kč 2 400 Kč 

nestátní nezisková organizace 800 Kč 1 000 Kč 

obec 1000 Kč + 5 Kč na obyv. 1 200 Kč + 6 Kč na obyv. 

dobrovolné sdružení obcí 
1000 Kč za členskou 
obec 1 200 Kč za členskou obec 

příspěvkové organizace obcí, subjekty 
se státní či krajskou účasti 

800 Kč 1 000 Kč 

 

 

UVMAS/40/2020 

a) Výbor MAS projednal členské příspěvky MAS Hranicko 2021 

b) Výbor MAS doporučuje VH MAS schválit navýšení členských příspěvků pro rok 2021 o 20% 

dle uvedené tabulky 

(Pro: 9; proti: 0; zdržel se: 0) 

 

5. Projekt spolupráce – schválení aktivit, rozpočtu, partnerské smlouvy 

a podání Žádosti o dotaci  

F. Kopecký uvedl, že MAS má alokaci na projekty spolupráce (PS) s jinými MAS ve výši 912 980,- 

Kč, což je 90% dotace, rozpočet na projekt tak může být 1.014.422 Kč způsobilých výdajů. MAS 

se už dříve rozhodla realizovat PS zaměřený na rozvoj značky a místní výroby. V posledních 

měsících jsme se začali přípravám intenzivněji věnovat. Navázali jsme partnerství a dohodli se 

na společné realizaci s MAS Český sever https://www.masceskysever.cz/ (Koordinační MAS) a 

MAS Moravský kras http://www.mas-moravsky-kras.cz/.  

Harmonogram přípravy: 

12/2020 – doladění aktivit, schválení v orgánech MAS, konzultace se SZIF 

01/2021 – podpis partnerské smlouvy, podání projektu 

https://www.masceskysever.cz/
http://www.mas-moravsky-kras.cz/


 
 

 

06/2021 – schválení SZIFem, podpis Dohody o poskytnutí dotace 

 

Cíle:  

- propojení místní výroby se spotřebou a to i v restauracích, školních a závodních jídelnách  

- zvýšení zájmu a odbytu místních výrobků 

- rozvoj značky MB 

- profesionalizace propagace místních výrobků 

- nákup investic využitelných pro rozvoj místní výroby 

Časový rámec, aktivity, rozpočet: 

07/2021 – 09/2022 řízení projektu, cestovné 150.000 Kč – musíme řešit částečným úvazkem, 

rozdělení úvazku Franta? 

07/2021: zahraniční gastro exkurze Maďarsko (lze výhradně pro zaměstnance MAS), rozpočet 

cca 50.000 Kč 

09/2021: jednodenní (dvoudenní?) Gastrofestival  „Ochutnej své Hranice“ 

(nové parkoviště Čaputka nebo Park Čs. Legií), rozpočet cca 350.000 Kč 

* nákup mobilní kuchyně nebo profigrilu nebo sady nádobí pro využití na akcích MAS 
* gastrosoutěž 
– soutěžní týmy hranických restaurací, školních jídelen, amatérů, přizvaných populárních „hvězd“, různá zadání:  
- uvařte jídlo výhradně z místních produktů oceněných značkou MB, 
- uvařte jídlo dle daného místního tradičního receptu 
- volná kategorie 
- připrav jídlo za 10 minut 
* dopředu vyhlášený sběr místních a tradičních receptů využívajících potraviny oceněné značkou MB 
* soutěž pro amatérské fotografy: a) propagační fotky místních výrobků, b) momentkové fotky: výrobky MB v mém životě, vyhlášení vítězů a 
výstava fotek přímo na festivalu 
* jarmark místních produktů, doprovodný kulturní program 
* znalostní kvízy pro děti o místních výrobcích o ceny 
* regionální finále Gulášfestů – utkají se proti sobě vítězové místních soutěží v obcích 
* ochutnávky,  
* workshopy – Jak správně vytvářet promofotky a promovidea místních výrobků pro propagaci na internetu 
- Jak se správně prezentovat na sociálních sítích 
- Jak propojit místní výrobu s nabídkou místních restaurací 
- Ukázková gastroshow přizvané hvězdy 
- vyrábíme doma sýry  
- vyrábíme doma pivo 
- vajíčko na talíři 20x jinak 
* prezentace minipivovarů 
* výstupy z akce - Příprava jídel se bude natáčet, aby vznikly edukační videa na internet, vznikne tištěná kuchařka s recepty z festivalu 



 
 

 

 

04/2022: zahraniční exkurze řemesla Německo (lze výhradně pro zaměstnance MAS), 

rozpočet cca 50.000 Kč 

06/2022: Festival řemesel „Zlaté ručičky“ rozpočet cca 300.000 Kč 

- nákup mobilní pece a její využití na akcích MAS 

- soutěže pro amatéry a místní dřevařské firmy – vyrob z místního dřeva 

- workshopy – fotíme / natáčíme výrobky pro propagaci, řemeslné edukační,  

- výstup – edukační řemeslná videa a fotky, publikace praktických fíglů pro kutily – obsah 

dodají místní řemeslníci 

 

- Managament MAS chce spolupracovat na akcích s odborníky a podnikateli z terénu 

- komerční spolupráce by měla zajistit i 10% spolufinancování (101.442,- Kč) 

- výše plánované aktivity nyní musíme zkonzultovat se SZIF, může dojít ke změnám. 

- Management navrhuje, aby Výbor MAS schválil spolupráci s partnery, celkový rozpočet 

projektu spolupráce, základní rámec aktivit, časový harmonogram a dále pověřila předsedu 

Výboru MAS: kontrolou a podpisem partnerské smlouvy, kontrolou a schválením finální verze 

aktivit na základě výsledků konzultací se SZIF, kontrolou a schválením finální verze 

podrobného rozpočtu, kontrolou a podáním Žádosti o dotaci 

 

Poté proběhla diskuse, ze které byly zřejmé obavy některých členů výboru MAS, zda je to to 

co jsme od projektu spolupráce očekávali a nejen my, ale i místní výrobci. Zda aktivity, tak jak 

jsou výše nastaveny s partnery se ještě mohou měnit či upravovat? Zda jsme při přípravě 

projektu spolupráce spolupracovali s místními výrobci. F. Kopecký na toto odpověděl, že jsme 

měli 30.1.2020 setkání s místními držiteli značky Moravská brána regionální produkt®, kdy 

jsme zjišťovali, jaké jsou jejich potřeby a co od spolupráce s MAS očekávají, vzhledem k velmi 

malé účasti na této schůzce vzešel pouze požadavek na etiketovačku a možnost tvorby 

vlastních etiket a potisků, jejíž pořízení z projektu spolupráce není možný. 



 
 

 

Diskuse se dále stočila k dotazům, zda je možné peníze z projektu spolupráce přesunout 

někam jinam a pokud ano, tak kam a jaký by byl postup? Na toto F. Kopecký reagoval, že 

přesun je možný, musí o něm rozhodnout Valná hromada a zároveň určit, do kterých Fichí 

konkrétně by se alokace přesunula. 

  

Předseda nechal hlasovat o tom, zda realizovat či nerealizovat projekt spolupráce, tak jak je 

nastaven výše: 

Pro realizaci výše navrženého projektu spolupráce byli 2 členové výboru MAS. 

Pro ne realizaci výše navrženého projektu spolupráce bylo 7 členů výboru MAS. 

O neschválení projektu spolupráce MAS Hranicko bude partnery  MAS Český sever a MAS 

Moravský kras informovat předseda výboru MAS Hranicko. 

  

UVMAS/41/2020 

a) Výbor MAS projednal záměr projektu spolupráce MAS Hranicko 

b) Výbor MAS neschvaluje realizaci projektu spolupráce MAS Hranicko 

(Pro: 8; proti: 1; zdržel se: 0) 
 

6. Harmonogram Výzev MAS na rok 2021 

F. Kopecký uvedl, že pro rozplánování činností na rok 2021 chce management MAS odsouhlasit 

aktualizovaný Harmonogram Výzev pro rok 2021, který se skládá ze 2 výzev MAS-IROP, 

především ale z návrhu rozdělení alokace Fiche 20 do 3 za sebou jdoucích Výzev tak, aby mezi 

sebou nesoutěžily projekty z různých oblastí: a) Veřejná prostranství, b) MŠ a ZŠ a f) Kulturní 

a spolkové zázemí, ale soutěžily mezi sebou projekty vždy jen za každou oblast zvlášť. 

Management MAS jako první navrhuje vyhlásit oblast f) Kulturní a spolkové zázemí (cca leden 

až únor 2021, spolu s opětovným vyhlášením Fichí 11, 12, 13 a 14), v období květen – červen 

2021 pak vyhlásit oblast b) Mateřské a základní školy, které už jsou o výzvě a podmínkách 

informovány, jako poslední pak v období září – říjen 2021 oblast a) Veřejná prostranství, a to 

z důvodu nejnáročnější projektové přípravy. Pokud by se nestíhala registrace na SZIF do konce 



 
 

 

října 2021, je možné výzvu posunout klidně i na začátek roku 2022. Do plánů také může ještě 

zasáhnout rozběh tzv. „přechodného období“, kdy PRV pojede v celé ČR ještě další 2 roky 

podle stávajících pravidel, ale z čerpáním již budoucí alokace 2021+. MAS tak zřejmě dostane 

na roky 2021 a 2022 k rozdělení dalších cca 5-7 milionů Kč, které ale už budou vzaty z alokace 

období 2021+.  

 

UVMAS/42/2020 

a) Výbor MAS projednal aktualizovaný Harmonogram Výzev MAS pro rok 2021 

b) Výbor MAS schválil aktualizovaný Harmonogram Výzev MAS pro rok 2021 

(Pro: 9; proti: 0; zdržel se: 0) 

 

7. Příprava SCLLD 2021+ 

F. Kopecký uvedl, že máme ustaveny téměř kompletní týmy: 

Řešitelský tým:  

František Kopecký, hlavní manažer pro realizaci SCLLD MAS Hranicko 

Šárka Vránová Beránková, manažerka MAS Hranicko 

Hana Gaďurková, koordinátorka projektu MAP II. MAS Hranicko 

Pavla Krbálková, manažerka MR Záhoran 

Vojtěch Kulička, podnikatel, platforma BforB 

Marcela Tomášová, Mikroregion Hranicko 

Eva Dohnalová, Mikroregion Hranicko 

 

Alena Macháčková, původně nominovaná za město Hranice, byla nakonec Radou města 

stažena. Řešitelský tým s touto situací není spokojen a považuje účast zástupce města 

Hranice za důležitou. Předseda výboru MAS požádal 1. místostarostu města o termín schůzky 



 
 

 

k projednání nominace zástupce města Hranice do řešitelského týmu. Bohužel do data 

konání jednání výboru MAS nebyl termín schůzky sdělen. Opětovně bude urgováno na 

počátku měsíce ledna 2021. 

 

Strategický výbor: 

Vojtěch Skácel, MAS Hranicko 

Marcela Tomášová, Mikroregion Hranicko 

Alena Veličková, místopředsedkyně MR Záhoran, starostka obce Horní Újezd 

Michal Ondra, podnikatel 

Alena Macháčková, vedoucí Oddělení podpory rozvoje řízení města Hranice 

 

12.11. proběhl první meeting Řešitelského týmu. Shodli jsme se na základních krocích prací 

na vzniku SCLLD 2021+ a rozdělili si první úkoly: 

A. Dotazníkové šetření obyvatelé – realizace 12/2020 – 02/2021, podrobnosti Šárka 

B. Spojené Dotazníkové šetření podnikatelé + Cestovní ruch + zemědělci  - realizace 01-

02/2021 

C. Řízené rozhovory: starostové, poskytovatelé sociálních služeb, držitelé značky MB, TIC 

Hranice, speleologové + jeskyně, Lázně Teplice, ředitelé velkých firem – realizace 01-

02/2020 

D. Řízené rozhovory/dotazník ředitelé škol + podklady z MAP - realizace 01-02/2020  

E. Výcuc z místních strategií: MR Záhoran 2027, MR Hranicko, obce, plán mobility, MAP, 

střednědobý plán sociálních služeb, plán rozvoje města Hranic – do 03/2021  

F. Vyhodnocení základních statistických dat z ČSÚ a dalších zdrojů – do 03/2021 

G. 3x SWOT analýza (pracovní skupiny) + syntéza – 04-05/2021 

H. Pracovní skupiny – tvorba vize, strategických a specifických cílů – 06-07/2021 



 
 

 

I. Schválení a podání SCLLD 2021+ (do 08/2021) 

J. 3x Veřejné projednání (analytická část, strategická část, akční plány) – cca 

03+06+08/2021 

Vznikla sekce Strategie 2021+ na webu, kde jsou první podklady a podmínky pro tvorbu 

SCLLD od MMR včetně vzoru, možno si projít: https://www.regionhranicko.cz/mas-

hranicko/projekty/SCLLD-Strategie-rozvoje-regionu-Hranicko-2021-2027-90?rpage=mas-

hranicko&subpage=strategie-2021 

 

UVMAS/43/2020 

a) Výbor MAS bere na vědomí informace o přípravě CLLD 2021+ 

(Pro: 9; proti: 0; zdržel se: 0) 

 

8. Různé 

 MAP II. 

V. Závrská shrnula aktivity za období červenec - prosinec 2020 

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) 

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: 

https://www.regionhranicko.cz/mas-hranicko/projekty/SCLLD-Strategie-rozvoje-regionu-Hranicko-2021-2027-90?rpage=mas-hranicko&subpage=strategie-2021
https://www.regionhranicko.cz/mas-hranicko/projekty/SCLLD-Strategie-rozvoje-regionu-Hranicko-2021-2027-90?rpage=mas-hranicko&subpage=strategie-2021
https://www.regionhranicko.cz/mas-hranicko/projekty/SCLLD-Strategie-rozvoje-regionu-Hranicko-2021-2027-90?rpage=mas-hranicko&subpage=strategie-2021


 
 

 

➢  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 byl odeslán na 

MŠMT. 

23.9. 2020 Setkání ředitelů ZŠ - digitální vzdělávání 

 

ŽOP a ZOR - Na konci září 2020 odeslána Zpráva o realizaci a Žádost o platbu na MŠMT (29.9.2020), 

ZOR schválena, ŽOP schválena ve druhém stupni a čekáme na proplacení 

 



 
 

 

1.10. 2020 Projektové knihy 

12.10. 2020 Workshop polytechnika ZŠ (hmyzí domečky) 

30.10. 2020 ADHD, ADD - Bínová - webinář 

10. a 11. 11. 2020 Komunikace - mezi rodinou a školou - Hubatka - webinář 

Během října a listopadu 2020 probíhaly jednání vedoucích pracovních skupin v režimu online, 3. 

prosince proběhlo závěrečné setkání v tomto roce (face to face) 

V listopadu vydáno 3. číslo zpravodaje MAP pro Hranicko. 

 

MAP III - termín podání ŽoD do července 2021, nejdéle lze realizovat do listopadu 2023 

Výzva č. 02_20_082 Akční plánování v území = MAP III 

Cílem výzvy je podpora společného plánování a sdílení aktivit v území vedoucí ke zlepšení kvality 

vzdělávání ve školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve 

vzdělávání včetně organizací neformálního vzdělávání v místě zaměřená zejména na společné 

informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro následné společné řešení místně 

specifických problémů a potřeb a vyhodnocování přínosů spolupráce. Důraz bude kladen na podporu 

spolupráce škol, vzdělávacích a kulturních center a zaměstnavatelů v rozvoji gramotností a klíčových 

kompetencí dětí a žáků. Součástí bude i podpora aktivit vedoucích k podpoře dětí a žáků ohrožených 

školním neúspěchem a vytváření podmínek pro vzdělávání na dálku. 

 

 Šablony pro NNO 

H. Gaďurková uvedl, že k 31.11.2020 bylo dohodou ukončeno DPP stávajícímu Pracovníkovi 

pro neformální vzdělávání dětí/mládeže „Podpora zvyšování kvality neformálního vzdělání 

v Olomouckém kraji“ reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0016279 realizovaném 

prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). A zároveň bylo 

https://www.regionhranicko.cz/docs/1606574415_map-II-3_m83sane7ao.pdf


 
 

 

k tomuto datu také ukončeno DPP stávajícímu Koordinátorovi neformálního vzdělávání 

projektu „Podpora zvyšování kvality neformálního vzdělání v Olomouckém kraji“ reg. č. 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0016279 realizovaném prostřednictvím Operačního programu 

Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). 

Výbor MAS na základě per rollam hlasování ze dne 28.7.2020 pověřil předsedu Výboru MAS 

uzavíráním smluv a dohod (dle občanského zákoníku a zákoníku práce) a podepisováním 

veškeré smluvní a jiné dokumentace v rámci tohoto projektu v souladu se stanoveným 

rozpočtem pro MAS Hranicko z. s. 

DPP s novým zaměstnancem bude uzavřeno na začátku roku 2021 dle aktuální situace 

v projektu. 

V současné situaci většinu aktivit bohužel nelze realizovat. V říjnu byla podána 1. zpráva o 

realizaci, 23. 11. 2020 jsme obdrželi připomínky, které byly vypořádány, nyní čekáme na 

schválení. Termín podání další ZoR je 4/2021.  

UVMAS/44/2020 

Výbor MAS bere na vědomí aktuální informace projektu „Podpora zvyšování kvality 

neformálního vzdělání v Olomouckém kraji“ reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0016279 

realizovaném prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) 

(Pro: 9; proti: 0; zdržel se: 0) 

 

 Šablony pro ZŠ a MŠ 

H. Gaďurková uvedla, že Šablony I – již u všech projektů schváleny závěrečné zprávy o 

realizaci. 

Šablony II – 4 subjekty chystají závěrečné ZZoR, ostatní ještě realizují, většina škol využila 

možnosti prodloužení projektů z důvodů uzavření škol. 



 
 

 

Šablony III – zatím podáno 8 žádostí o dotaci za 3.836.724,-. ŽoD lze podávat až do června 

2021. 

 

 

 

 

Zapsala: Ž. Rosová      

       Vojtěch Skácel 

              předseda výboru MAS 


