Zápis z jednání VH MAS 4. února 2021, KD Rakov
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. Vladimíra Kubešová, TJ Sokol Hranice
8. Libor Pírek, SDH Rakov
9. Marcela Tomášová, MR Hranicko
10. Jaroslav Šindler, obec Partutovice
11. Ivan Fibich, ZŠ a MŠ Bělotín
12. Martin Šimák, Andělé Stromu života p. s.
13. František Kopecký, FO Rakov
14. Jana Černá, TJ Střítež n.L.
15. Petra Kočnarová, obec Skalička
16. Daniela Tvrdoňová, obec Rouské
17. Jiří Čoček, FO Střítež n. L.
18. Blanka Hlaváčková, Penzion Ostravanka
19. Radovan Mikuš, FO Všechovice
20. Mirko Troup, FO Hranice
21. Petr Březík, FO Hranice
22. Eduard Tomeček, TJ Sokol Horní Újezd, z.s.
23. Marek Šuba, ČSV,z.s.,z.o. Hranice
24. Radim Zlámal, SK Rakov
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25. Roman Horník, Hranicko a.s.
26. Eduard Kavala, Obec Bělotín
27. Ladislav Lesák, Obec Býškovice
28. Bohuslav Rybníček, Elim Hranice o.p.s. – plná moc Tomáš Luběna
29. Marta Pavelková, spolek Patriot
30. Miroslav Wildner, FO Býškovice – plná moc Kopecký
31. Karolína Berousková, FO Hranice – plná moc Kopecký

Radomír Baar, FO Hranice – nově přistupující člen
Eduard Kozák, FO Bělotín-Lučice – nově přistupující člen

Omluveni:
1. Lubomír Holčák, soukromý zemědělec Jindřichov
2. Ing. Lubomír Holčák, soukromý zemědělec Jindřichov
3. Marie Holčáková, soukromý zemědělec Jindřichov
4. Jaroslav Jiříček, Golf club Radíkov
5. Filip Konečný, Ski klub Hranice, spolek
6. Zdeněk Petr, Statky Potštát a.s.
7. Jan Remeš, Zemědělské družstvo Partutovice

Hosté:
1. Žaneta Rosová, MAS Hranicko
2. Hana Gaďurková, MAS Hranicko
3. Olga Vilímková, MAS Hranicko
4. Vladislava Závrská, MAS Hranicko – online připojení

V. Skácel pozdravil a uvítal přítomné, uvedl, že shromáždění VH MAS je usnášeníschopné
(přítomno jen 31 členů ze 51) a zahájil tak jednání VH MAS.
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Přítomno členů na jednání: 31

Program jednání VH MAS 4.2.2021:
1.

Úvodní ustanovení (Zapisovatel a ověřovatelé zápisu; Schválení programu)

2.

Kontrola plnění usnesení

3.

Přijetí nových členů – R. Baar (S,FO-POD.,ZS-3 podnikání v ostatních oblastech) a E. Kozák
(S, FO-POD., ZS2 - zemědělství, lesnictví, potravinářství)

4.

MAS-Integrovaný regionální operační program (dále jen IROP) - zrušení opatření MASIROP 05 Sociální podniky – infrastruktura, převody alokací, aktualizace finančního plánu

5.

Aktualizace Fichí 11-14 a preferenční kritéria Fiche 20 pro Výzvu č. 6 MAS-PRV

6.

Zpráva předsedy Výboru MAS za období 2018 – 2021

7.

Zpráva o činnosti Kontrolní komise MAS za období 01/2020 - 02/2021 (do konce funkčního období)

8.

Vyplacení odměn členům Výboru MAS a Kontrolní komise MAS za období od 17.9.2019
do konce funkčního období

9.

Volba členů Výboru MAS

10. Volba členů Kontrolní komise MAS
11. Přestávka (jednání Výboru MAS a Kontrolní komise MAS – volba předsedů)
12. Forma odměny členů orgánů MAS Hranicko
13. Smlouva o výkonu funkce předsedy Výboru MAS Hranicko
14. Neuhrazené čl. příspěvky 2020, Členské příspěvky na rok 2021
15. Plán činnosti kanceláře 2021
16. Podrobné informace k SCLLD 2021+
17. Aktualizace Směrnice MAS č. 2 Interní postupy MAS-Program rozvoje venkova (dále jen
PRV)
18. Různé
✔ MAP II.
✔ Šablony

3

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/5/2021
a) VH MAS jmenovala zapisovatelku dnešního jednání Ž. Rosovou
b) VH MAS schválila ověřovatele zápisu L. Lesáka a M. Ondru
c) VH MAS schvaluje program jednání VH v předneseném znění.
(pro: 31, proti: 0, zdržel se: 0).

2.

Kontrola plnění usnesení

V. Skácel uvedl, že se jedná se o kontrolu plnění usnesení z jednání VH MAS ze dne 22.9.2020:
UVHMAS/29/2020
a) VH MAS projednala Výroční zprávu MAS Hranicko 2019
b) VH MAS schválila Výroční zprávu MAS Hranicko 2019
Usnesení splněno. Výr. zpráva odeslána na Rej. Soud a umístěna také na naše webové stránky.
UVHMAS/30/2020
a) VH MAS schvaluje pro následující období 2021-2027 shodné rozdělení členů do 6 zájmových skupin
dle dosavadní praxe
b) VH MAS bere na vědomí informace o procesu Standardizace MAS Hranicko 2021-2027
Usnesení splněno. Žádost o kontrolu dodržování standardů MAS podána 23.10.2020. Dne 21.12.2020 přišly
připomínky k žádosti. Datum vypořádání připomínek do 7.2.2021.
UVHMAS/31/2020
a) VH MAS projednala změnu Stanov MAS Hranicko z. s.
b) VH MAS schvaluje změnu Stanov MAS Hranicko z. s.
Usnesení splněno. Stanovy MAS zveřejněny na webu MAS a také zaslány na Rejstříkový soud.
UVHMAS/32/2020
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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
Usnesení splněno. Originál směrnice podepsán předsedou Výboru MAS a uložen na kanceláři MAS.
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.
Usnesení splněno. Originály všech tří dokumentů podepsány předsedou Výboru MAS a uloženy na kanceláři
MAS.
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
Usnesení splněno. Popsáno již výše v usnesení.
UVHMAS/35/2020
VH MAS zvolila pátým členem KK MAS Andělé Stromu života p. s., které zastupuje Martin Šimák.
Usnesení splněno. Proveden zápis pátého člena Kontrolní komise (dále jen KK) na Rej. soud. Nyní řešíme
připomínky z Rej. soudu s datem vypořádání do 30.1.2021.
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
Usnesení splněno. Rozdělení alokací musí schválit Řídící orgán (dále jen ŘO) PRV v rámci Žádosti o změnu
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strategie (dále jen SCLLD) č. 6, která je ke dni konání VH ve fázi konzultací s ŘO.
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.
Usnesení splněno. Příprava SCLLD je v běhu, podrobnosti viz bod programu

Dále pak usnesení z hlasování VH MAS formou „per rollam“ ze dne 18.12. 2020:
UVHMAS/38/2020
a) VH MAS projednala aktualizovanou Fichi 20 programového rámce MAS-PRV
b) VH MAS schválila aktualizovanou Fichi 20 programového rámce MAS-PRV
Usnesení splněno. Obsah Fiche 20 musí schválit ŘO PRV v rámci Žádosti o změnu SCLLD č.6, která je ke dni
konání VH ve fázi konzultací s ŘO.

Nakonec usnesení z hlasování VH MAS formou „per rollam“ ze dne 20.1. 2021:
UVHMAS/1/2021
a) VH MAS schvaluje odstranění Fiche 16 Projekty spolupráce z programového rámce PRV
b) VH MAS schvaluje ve Fichi 16 změnu koncové hodnoty indikátoru 92500 Celkové veřejné výdaje
z hodnoty 33 754 EUR na hodnotu 0 EUR
c) VH MAS schvaluje převedení alokace 912.980,- Kč do Fichí 11, 12, 13, 14 a 20 dle předložené tabulky
d) VH MAS schvaluje přiřazení této změny programového rámce PRV do společné Žádosti o změnu
SCLLD č. 6
Usnesení splněno. Změny musí schválit ŘO PRV v rámci Žádosti o změnu SCLLD č.6, která je ke dni konání VH
ve fázi konzultací s ŘO.
UVHMAS/2/2021
a) MAS schválila úpravu finančního a indikátorového plánu programového rámce PRV
Usnesení splněno. Změny musí schválit ŘO PRV v rámci Žádosti o změnu SCLLD č.6, která je ke dni konání VH
ve fázi konzultací s ŘO.
UVHMAS/3/2021
a) VH MAS schvaluje přijetí Blanky Hlaváčkové jako členky MAS, druh členství FO podnikající, zájmová
skupina ZS3 – Podnikání v ostatních oblastech
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Usnesení splněno.
UVHMAS/4/2021
a) VH MAS Hranicko schvaluje odložení účinnosti změny ustanovení článku 13, bod 3 Stanov přijatých
Valnou hromadou MAS 22.9.2020, a to až do milníku zahájení realizace SCLLD 2021-2027.
b) VH MAS Hranicko schvaluje, že po dobu realizace SCLLD 2014 – 2020 platí v článku 13, bod 3 původní ustanovení a to, že členové Výběrové komise MAS jsou voleni na období 1 roku.
Usnesení splněno. V mezičase ovšem byla ze strany Ministerstva zemědělství (dále jen MZe) odstraněna
podmínka max. jednoletého mandátu z podmínek staré Standardizace 2014-2020 a naše ustanovení
dvouletého mandátu Výběrové komise tak již není v rozporu s novou standardizací. Usnesení 4/2021 tak
pozbylo relevance a bude revokováno na VH v červnu 2021. Současná Výběrová komise byla zvolena v 06/2020
dle tehdejších stanov na období 1 roku, nová VK bude v červnu 2021 zvolena už na 2 roky.

V. Skácel: Při této příležitosti apeluji, na všechny členy MAS, abyste věnovali zvýšenou pozornost
vyhlášeným hlasováním – jednáním na dálku Valných hromad a těchto hlasování na dálku se
účastnili. Při tomto způsobu hlasování o projednávaných bodech a návrzích usnesení VH, který za
současné situace bude asi pravděpodobně stále více preferován, je oslovována celá členská
základna, všech 51 současných členů spolku. Pro schválení návrhu usnesení je tedy potřeba
nadpoloviční většiny členské základy, minimálně 26 hlasů. Případný nedostatek hlasujících může
zapříčinit dosti podstatné problémy u schvalování jednotlivých výzev dotačních programů či činnosti
kanceláře MAS. (předseda Výboru MAS)

UVHMAS/6/2021
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: 31, proti: 0, zdržel se: 0).
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3.

Přijetí nových členů – R. Baar (S,FO-POD.,ZS-3 podnikání v ostatních

oblastech) a E. Kozák (S, FO-POD., ZS2 - zemědělství, lesnictví, potravinářství)
V. Skácel uvedl, že dne 8.1.2021 obdržela MAS přihlášku ke členství od R. Baar (S, Fyzická osoba –
podnikající, Zájmová skupina-3 – podnikání v ostatních oblastech). Dne 4.2.2021 obdržela také přihlášku E. Kozáka (S, FO-POD., ZS2 - zemědělství, lesnictví, potravinářství). Oba noví členové se předsavili.

UVHMAS/7/2021
Valná hromada MAS schvaluje přijetí nových členů MAS Hranicko R. Baara a E. Kozáka.
(pro: 31, proti: 0, zdržel se: 0).
Přítomno členů na jednání: 33

4. MAS-IROP - zrušení opatření MAS-IROP 05 Sociální podniky – infrastruktura,
převody alokací, aktualizace finančního plánu
F. Kopecký uvedl, že MAS si vetkla v SCLLD jako jeden z cílů i podporu vzniku sociálních podniků na
Hranicku. Jednalo se o jeden z nejtěžších úkolů. Náležitosti řádného fungování sociálního podniku
jsou náročné, MAS bojovala s malým zájmem a velkou chybovostí žádostí. V OPZ se povedlo vybrat
žadatele až v opakované výzvě, projekt je v realizaci. Také v MAS-IROP musela být výzva vyhlášena
dvakrát. Do první se nikdo nepřihlásil, ve druhé byl podán a MASkou vybrán projekt žadatele
Hranická rozvojová s.r.o.. Projekt prošel i kontrolou na Centru regionálního rozvoje (dále jen CRR) a
byl mu vydán právní akt. Nicméně žadatel ohlásil dne 8.1.2021 odstoupení od realizace. Do alokace
opatření se tak vrátila částka 1 283 613,- Kč CZV.
Management MAS vzhledem k dosavadní zkušenosti, kdy nespočet rozsáhlých konzultací a vyhlášení
4 výzev vedlo k realizaci jediného projektu, nevidí smysl v opětovném vyhlášení tohoto opatření a
doporučuje jeho zrušení a převod alokace do jiných opatření.
Tím dojde k odstranění opatření MAS-IROP 05 Sociální podniky – infrastruktura z programového
rámce IROP SCLLD MAS Hranicko včetně vynulování koncové hodnoty indikátorů v SCLLD MAS
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Hranicko a to:
MAS-IROP 05 Sociální podniky - infrastruktura
10105

Počet nových podniků, které dostávají podporu

z 1 na 0

10000

Počet podniků pobírajících podporu

z 1 na 0

10102

Počet podniků pobírající granty

z 1 na 0

10300

Soukromé investice odpovídající veřejné podpoře podniků (granty)

10400

Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích

z 3 na 0

10403

Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích se zaměřením na znevýhodněné skupiny“

z 1 na 0

z 2488 EUR na 0 EUR

UVHMAS/8/2021
a) Valná hromada MAS projednala změny v programovém rámci MAS-IROP
b) Valná hromada MAS schvaluje odstranění opatření MAS-IROP 05 Sociální podniky infrastruktura ze SCLLD MAS Hranicko vč. úpravy koncových hodnot indikátorů
(pro: 33, proti: 0, zdržel se: 0)

Management MAS následně představil možnosti, kam prostředky převést. Nabízí se převod alokace
do opatření MAS-IROP 01 Parkovací systémy a bezpečnost dopravy - Aktivita Bezpečnost dopravy,
kde se v rámci 11. výzvy ukázala dostatečná absorpční kapacita území, která vyústila ve dvojnásobný
převis zájmu nad alokací Výzvy. Aby MAS mohla pokrýt absorpční kapacitu zcela, je nutné do
opatření MAS-IROP 01 Parkovací systémy a bezpečnost dopravy převést
a) 1 283 613,- Kč CZV ze zrušeného opatření MAS-IROP 05 Sociální podniky
b) nevyčerpané prostředky 606 253,- Kč z MAS-IROP 06 Infrastruktura základních škol, kde už bylo
podpořeno celkem 8 projektů a podpora tak byla do regionu nasměrována dostatečně. Těchto
606 253,- Kč bude ještě rozděleno na jednotlivé aktivity:
458 658,- Kč bude převedeno do Aktivity Bezpečnost dopravy, kde tak spolu s prostředky
převedenými z MAS-IROP 05 Sociální podniky bude navýšena alokace aktuální 11. Výzvy MAS-IROP
o 1 742 271,- Kč, což umožní podpořit oba projekty podané v této Výzvě (v případě, že vyhoví
hodnocení FNaP a věcnému)
147 595,- Kč bude převedeno do aktivity Parkovací systémy, kde plánujeme vyhlásit výzvu s alokací
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po navýšení 974 141,- Kč CZV cca v létě či na podzim 2021.
Viz také přehledová tabulka:
Číslování
Fichí

Názvy Fichí/rozdělení aktivit do Výzev

Parkovací systémy
Bezpečnost dopravy
MAS-IROP 05 Sociální podniky - infrastruktura
MAS-IROP 06 Infrastruktura základních škol
MAS-IROP 01

Alokace k dispo- Alokace k dispozici před změnou zici po změně
826 546
974 141
1 742 271
3 484 542
1 283 613
0
606 253
0

Dále management navrhuje, aby i přes navýšení alokace opatření MAS-IROP 01 Parkovací systémy
a bezpečnost dopravy zůstala zachována koncová hodnota indikátoru „75001 Počet realizací
vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě“ v počtu 4 s následujícím zdůvodněním:
Praxe při realizaci SCLLD ukázala potřebu nastavení vyšších max. rozpočtů CZV na 1 podpořený
projekt. Původní alokace opatření tak vybyla na podporu 3 vybraných projektů. Po převedení
alokace a schválení změny SCLLD MAS podpoří v 11. Výzvě MAS-IROP Bezpečnost dopravy III. ještě
1 podaný projekt. S velkou pravděpodobností tak budou podpořeny v oblasti Bezpečnosti dopravy
celkem 4 projekty (1x výstavba nového chodníku, 3x kombinace rekonstrukcí a výstavby nových
chodníků). Mění se pouze odůvodnění stanovení cílové hodnoty vzhledem k navýšení finanční
alokace tohoto opatření.

UVHMAS/9/2021
a) Valná hromada MAS schvaluje převod alokace 1 283 613,- Kč CZV z opatření MAS-IROP 05
Sociální podniky – infrastruktura do opatření MAS-IROP 01 Parkovací systémy a bezpečnost
dopravy, aktivita Bezpečnost dopravy
b) Valná hromada MAS schvaluje převod alokace 606 253,- Kč CZV z opatření MAS-IROP 06
Předškolní a základní vzdělávání do opatření MAS-IROP 01 Parkovací systémy a bezpečnost
dopravy, z toho do aktivity Parkovací systémy 147 595,- Kč a do aktivity Bezpečnost dopravy
458 658,- Kč
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c) Valná hromada MAS schvaluje zachování koncové hodnoty indikátoru „75001 Počet
realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě“ v počtu 4 v SCLLD.
(pro: 32, proti: 1, zdržel se: 0)

Management schválené změny připojí k Žádosti o změnu SCLLD č.6. Jelikož do konce dubna má
MAS předložit každoroční aktualizaci finančního plánu programového rámce IROP, bude i tato
aktualizace zahrnuta. Finanční plán respektuje výši alokací pro jednotlivé opatřeníc tak, jak je
schválila Valná hromada, časově čerpání respektuje skutečné proplacení realizovaných projektů a
výhled čerpání dle vyhlašovaných výzev:
Z toho Vlastní zdroje příjemce

Z toho Podpora
Celkové způsobilé výdaje (CZV)

Příspěvek
Unie
(a)

Národní veřejné zdroje Národní ve(SR, SF) (b) řejné zdroje
(kraj, obec,
jiné)
(c)

Národní
soukromé
zdroje (d)

2020
MASIROP 02

Cyklodoprava

13 097 263,83

12 442 400,64

0,00

654 863,19

0,00

2021
MASIROP 06

Předškolní a základní vzdělávání

6 867 119,00

6 523 763,05

0,00

343 355,95

0,00

MASIROP 04

Sociální bydlení

3 558 242,00

3 380 329,90

0,00

177 912,10

0,00

MASIROP 01

Parkovací systémy a bezpečnost dopravy

1 999 997,88

1 899 997,99

0,00

99 999,89

0,00
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2022
MAS-IROP
06

Předškolní a základní vzdělávání

1 585 793,00

1 506 503,35

0,00

79 289,65

0,00

MAS-IROP
01

Parkovací systémy
a bezpečnost dopravy

4 458 683,00

4 235 748,85

0,00

222 934,15

0,00

MAS-IROP
02

Cyklodoprava

6 188 406,00

5 878 985,70

0,00

309 420,30

0,00

UVHMAS/10/2021
a) Valná hromada MAS schvaluje aktualizaci finančního plánu programového rámce IROP
(pro: 33, proti: 0, zdržel se: 0)

5. Aktualizace Fichí 11-14 a preferenční kritéria Fiche 20 pro Výzvu č.6 MAS-PRV
F. Kopecký uvedl, že pro Výzvu č.6 MAS-PRV je potřeba u Fichí 11-14 potvrdit/upravit znění
preferenčních kritérií a max. rozpočtu projektů vůči aktuální alokaci výzvy, v souladu s požadavkem
kontrolní komise je potřeba upravit povinný vzor podnikatelského plánu a u Fiche 20 je potřeba
schválit definitivní podrobné znění preferenčních kritérií. Členové VH MAS obdrželi vše
v podkladových materiálech před jednáním.

F11 Rozvoj zemědělských podniků
preferenční kritéria – management navrhuje ponechat beze změn.
Aktuální alokace pro Výzvu č.6 je 1.536.330,- Kč, bude možno podpořit projekty v celkovém
objemu rozpočtů cca 3 miliony Kč. Valná hromada schválila hodnotu indikátoru pro tuto výzvu 2
podpořené projekty, vzhledem k tomu management navrhuje snížit max. rozpočet projektu
z dřívějších 1.750.000,- Kč na 1.500.000,- Kč.
Nikdo k F11 připomínku neměl.
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F12 Zemědělské a potravinářské produkty
preferenční kritéria – management navrhuje ponechat beze změn.
Aktuální alokace pro Výzvu č.6 je 2.305.050,- Kč, bude možno podpořit projekty v celkovém
objemu rozpočtů cca 4,6 milionů Kč. Valná hromada schválila hodnotu indikátoru pro tuto výzvu 3
podpořené projekty, vzhledem k tomu management navrhuje snížit max. rozpočet projektu
z dřívějších 1.750.000,- Kč na 1.530.000,- Kč. Variantní návrh je navýšení max. rozpočtu na
2.300.000,- Kč, pravidla v plnění indikátorů dovolují rezervu, proto je možno podpořit i jen 2
projekty.
Zde proběhlo dílčí hlasování členů VH MAS:
navýšení max. rozpočtu na 2.300.000,- Kč – 22 členů pro navýšení
snížit max. rozpočet projektu z dřívějších 1.750.000,- Kč na 1.530.000,- Kč – 11 členů pro snížení
Max. rozpočet projektu tak bude navýšen na 2.300.000,- Kč

F13 Drobné podnikání
preferenční kritéria – management navrhuje ponechat beze změn.
Aktuální alokace pro Výzvu č.6 je 1.106.309,- Kč, bude možno podpořit projekty v celkovém
objemu rozpočtů cca 2,45 milionů Kč. Valná hromada schválila hodnotu indikátoru pro tuto výzvu 2
podpořené projekty, vzhledem k tomu management navrhuje snížit max. rozpočet projektu
z dřívějších 1.750.000,- Kč na 1.200.000,- Kč.
Nikdo k F13 připomínku neměl.

F14 Podnikání v cestovním ruchu
preferenční kritéria – management navrhuje ponechat beze změn.
Aktuální alokace pro Výzvu č.6 je 944.186,- Kč, bude možno podpořit projekty v celkovém objemu
rozpočtů cca 2,1 milionů Kč. Valná hromada schválila hodnotu indikátoru pro tuto výzvu 1
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podpořený projekt, vzhledem k tomu management navrhuje navýšit max. rozpočet projektu
z dřívějších 1.500.000,- Kč na 2.090.000,- Kč.
Nikdo k F14 připomínku neměl.

Úprava vzoru podnikatelského plánu pro F11 – F14
Kontrolní komise MAS v zápise ze svého jednání 14.7.2020 dne uvádí toto Doporučení pro úpravu
znění preferenčního kritéria Kvalita podnikatelského plánu:
Sjednotit formát Podnikatelského plánu a Hodnotící tabulky Podnikatelského plánu tak, aby se
Podnikatelský plán VK lépe hodnotil a nedocházelo k rozporům. Pro přehlednost, aby položky
hodnotící tabulky více odpovídaly struktuře vzoru, nejlépe 1 otázka na 1 kapitolu.
Management MAS upozorňuje, že až takto návodné přetvoření vzoru plánu, kdy bude 1 kapitole
odpovídat 1 otázka výrazně snižuje prostor pro hodnotitele a směřuje hodnocení v tomto kritériu
k udělování jen plného počtu bodů, čímž se vytrácí smysl kritéria. Management tedy předkládá
pouze toto spíše kosmetické doplnění vzoru:
Závazný vzor
PODNIKATELSKÝ PLÁN
Příloha Žádosti o dotaci na projekt ... (doplní žadatel)
v rámci Výzvy č. 6 dotačního programu MAS-PRV
Fiche MAS-PRV ... (doplní žadatel)
1. základní údaje o firmě - obchodní jméno, typ společnosti, IČ, adresa, statutární zástupce, kontaktní osoba, stručná historie podniku
2. popis podnikání - nabízené produkty a služby, charakteristika odvětví a jeho specifik, zmapování
místa podnikání, důvody a cíle podnikání, zvolená strategie
3. management – organizační struktura, klíčoví pracovníci, předpokládaná potřeba zaměstnanců,
hrubý propočet mzdových prostředků
4. marketing – průzkum trhu, analýza potenciálních zákazníků a cílových skupin, velikost celkového
trhu pro daný produkt či službu, odbyt a propagace, analýza konkurence včetně silných a slabých
stránek konkurence, výsledek analýzy, průzkumu
5. finanční plán – odhad nákladů a výnosů a jejich předpokládaný vývoj v příštích letech, cash flow,
plán financování, cenová politika
6. přidaná hodnota projektu - rozdíl a vztah mezi tržní cenou za výkony/výrobky a cenou meziproduktů/nákladů na pořízení jednotlivých vstupů, rozdílový stav před a po realizaci projektu
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7. identifikace rizik, kritických míst – potenciální riziko nepříznivého vývoje na trhu dodavatelů, vliv
konkurence, základní způsoby práce s jednotlivými druhy podnikatelských rizik
8. výsledky podnikatelského plánu – shrnutí výsledků a očekávaných ekonomických přínosů

F20 Obnova vesnic
Valná hromada dříve rozhodla o výši alokací, max. rozpočtech a PRINCIPECH preferenčních kritérií
jednotlivých oblastí Fiche 20. Dle Harmonogramu Výzev schváleného Výborem MAS bude v rámci
Výzvy č.6 vyhlášena pouze oblast f) Kulturní a spolkové zázemí. Nyní je potřeba schválit pro tuto
oblast podrobné znění preferenčních kritérií a min. počet získaných bodů (viz příloha). Názvy kritérií
odpovídají schváleným principům, podrobné znění vychází z diskusí pracovní skupiny Ekonomický
rozvoj a výsledku 4 kol konzultací se SZIF, bodové hladiny navrhnul management MAS na základě
výsledků ankety mezi členy MAS, kdy mohli jednotlivým kritériím přisuzovat váhy velmi, středně či
málo významného kritéria. Min. počet bodů navrhl management MAS.
Bodové hladiny, mezníky škály v kritériích 1 a 5 nebo min. počet získaných bodů byly předmětem
diskuse na VH MAS, k žádným změnám však nedošlo.

UVHMAS/11/2021
a) VH MAS projednala aktualizaci Fichí č. 11 a 14 MAS-PRV a preferenční kritéria Fiche 20 MAS-PRV
pro Výzvu č. 6 MAS-PRV
b) VH MAS schválila aktualizaci Fichí č. 11 a 14 MAS-PRV a preferenční kritéria Fiche 20 MAS-PRV
pro Výzvu č. 6 MAS-PRV
(pro: 32, proti: 0, zdržel se: 1)

6.

Zpráva předsedy Výboru MAS za období 2018 – 2021

V. Skácel přednesl zprávu předsedy Výboru MAS za období 2018-2021 (viz. Příloha č. 2 zápisu)
UVHMAS/12/2021
VH MAS bere na vědomí zprávu předsedy Výboru MAS za období 2018-2021
(pro: 33, proti: 0, zdržel se: 0)
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7.

Zpráva o činnosti Kontrolní komise MAS za období 01/2020 - 02/2021 (do

konce funkčního období)
V. Kubešová přednesla zprávu o činnosti KK MAS za období 1/2020 – 2/2021 (do konce funkčního
období).

UVHMAS/13/2021
VH MAS bere na vědomí zprávu o činnosti Kontrolní komise MAS za období 1/2020 – 2/2021 (do
konce funkčního období)
(pro: 33, proti: 0, zdržel se: 0)

8.

Vyplacení odměn členům Výboru MAS a Kontrolní komise MAS za období od

17.9.2019 do konce funkčního období
Ž. Rosová uvedla, že poslední vyplacení odměny členům Výboru MAS a KK MAS (za období do
17.9.2019) bylo schváleno VH 21.1.2020 a bylo vyplaceno ve mzdách za 1/2020. Nyní na konci
tříletého funkčního období Výboru a KK MAS je nutné provést vyplacení odměny členů od
17.9.2019 do konce jejich funkčního období čili do 4.2.2021 na základě tabulky Docházka členů
MAS na jednání Výboru, KK – od 17.9.2019 do 4.2.2021.
UVHMAS/14/2021
a) Valná hromada MAS projednala vyplacení odměn členům Výboru MAS a Kontrolní komise
MAS dle tabulky: Docházka členů MAS na jednáni Výboru MAS, KK – od 17.9.2019 do
4.2.2021
b) Valná hromada MAS schválila vyplacení odměn členům Výboru MAS a Kontrolní komise
MAS dle tabulku: Docházka clenu MAS na jednání Výboru MAS, KK – od 17.9.2019 do
4.2.2021
(pro: 33, proti: 0, zdržel se: 0)
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9.

Volba členů Výboru MAS

Oproti dřívějším dovolbám byla přípustná možnost doplňovat nominace a kandidatury před
začátkem Valné hromady MAS. Nikdo před začátkem VH MAS nikoho nedoplnil do seznamu
nominací a kandidatur.
V. Skácel uvedl, že prvním krokem bude jmenování volební komise. Volební komise byla předsedou
Výboru MAS navržena v tomto složení: Ivan Fibich (předseda), Radovan Mikuš, Petr Březík všichni
navržení svým podpisem dokumentu Volební komise (Příloha č. 1 – listinná podoba) souhlasili
s funkcí člena volební komise pro volby na VH 4.2.2021.
Všichni přítomní členové VH MAS se shodli na tajném způsobu volby.
Oproti podpisu na prezenční listině byly rozdány členům VH MAS hlasovací lístky s možností
zaškrtnutí až 11 kandidátů do Výboru MAS. F. Kopecký zdůraznil, aby členové při volbě pamatovali
na max. 49% zastoupení veřejného sektoru a jednotlivých zájmových skupin ve Výboru MAS.
Volební komise zahájila volby do Výboru MAS. Volební komise sečetla nejprve počet hlasovacích
lístků a porovnala je s počtem členů. Po zjištění shody se pokračovalo ve sčítání hlasů. Kompletní
výsledky voleb do Výboru MAS jsou uvedeny v tabulce níže. Nejvíce hlasů získalo následujících 11
nominantů a kandidátů do Výboru MAS (žlutě zvýrazněno):
název organizace/jméno
člena MAS Hranicko

sektor
(s=soukromý,
v=veřejný)

zájmová skupina

zástupce v MAS

obec působnosti

Počet
hlasů

Městys Hustopeče n. B.

V

ZS1-obce

Václav Vomáčka

Hustopeče n.B.

Mikroregion Hranicko

V

ZS1-obce

Marcela Tomášová

Hranice

25

Obec Partutovice

V

ZS1-obce

Jaroslav Šindler

Partutovice

27

Obec Skalička

V

ZS1-obce

Petra Kočnarová

Skalička

29

Obec Střítež n. L.

V

ZS1-obce

Radim Haitl

Střítež n. L.

29

Arnošt Hradil

S

ZS2 - zemědělství, lesnicArnošt Hradil
tví, potravinářství

Tělocvičná jednota SOKOL
Hranice

S

ZS5-spolky

Vladimíra Kubešová Hranice

SH ČMS-SDH Horní Újezd

S

ZS5-spolky

Alena Veličková

17

Provodovice

Horní Újezd

26

21
24
29

TJ Střítež nad Ludinou, z.s.

S

ZS5-spolky

Jana Černá

Střítež n. L.

Mirko Troup

S

ZS6-občané

Mirko Troup

Hranice

24

Vojtěch Skácel

S

ZS6-občané

Vojtěch Skácel

Rakov

33

iHranice.cz s.r.o.

S

ZS3-podnikání v ostatních oblastech

Michal Ondra

Hranice

TJ Sokol Horní Újezd, z.s.

S

ZS5-spolky

Eduard Tomeček

Horní Újezd

24

19
18

Byla splněna podmínka max. 49% zastoupení veřejného sektoru – veřejný sektor tvoří 45% členů.
Byla splněna podmínka max. 49% zastoupení zájmových skupin – zájmová skupina 1- obce tvoří
45%, zájmová skupina 5-spolky tvoří 27%.
UVHMAS/15/2021
a) VH MAS zvolila členy Výboru MAS: Městys Hustopeče n. B., Mikroregion Hranicko, Obec
Partutovice, Obec Skalička, Obec Střítež n. L., Arnošt Hradil, Tělocvičná jednota SOKOL Hranice, SH
ČMS-SDH Horní Újezd, TJ Střítež nad Ludinou, z.s., Mirko Troup, Vojtěch Skácel.
(pro: 33, proti: 0, zdržel se: 0)

10.

Volba členů Kontrolní komise MAS

V. Skácel uvedl, že v seznamu nominací a kandidatur máme 4 členy VH MAS (nutno mít 5 členů KK
MAS), kteří byli nominováni na pozici člena KK MAS a nominaci přijali. Dotázal se tedy pana E.
Tomečka (zastupující TJ Sokol Horní Újezd, z. s.), zda má zájem o pozici člena KK MAS, ten odmítl.
Dotázal se také pana M. Ondry (zastupující iHranice.cz s.r.o.), zda má zájem o pozici člena KK MAS,
ten nominaci přijal a byl dopsán do seznamu nominací a kandidatur.
Bylo rozhodnuto o způsobu volby členů KK MAS:
a) Veřejný způsob volby anblok – tj. jedním hlasováním za všechny uchazeče
název organizace/jméno člena MAS
Hranicko

sektor (s=soukromý,
v=veřejný)

zájmová skupina

Obec Rouské

V

ZS1-obce

Obec Teplice n. B.

V

ZS1-obce

18

zástupce v MAS
Daniela Tvrdoňová
Marek Pavela

Andělé Stromu života p.s.

S

ZS4 - vzdělávání, sociální služby

Martin Šimák

Holčáková Marie

S

iHranice.cz s.r.o.

S

ZS2 - zemědělství, lesnictví, potravinářství
ZS3-podnikání v ostatních oblastech

Marie Holčáková
Michal Ondra

Při složení Kontrolní komise MAS byla splněna podmínka, že v součtu hlasů ani veřejný sektor, ani
žádná ze zájmových skupin nedisponuje více než 49% hlasovacích práv.

UVHMAS/16/2021
a) VH MAS zvolila členy Kontrolní komise MAS: Obec Rouské, Obec Teplice n.B., Andělé
Stromu života p.s., Holčáková Marie, iHranice.cz s.r.o.
(pro: 33, proti: 0, zdržel se: 0)

Odešel pan R. Baar.
Přítomno členů na jednání: 32

11.

Přestávka (jednání Výboru MAS a Kontrolní komise MAS – volba předsedů)

Poté se členové Výboru MAS odebrali do vedlejší místnosti na samostatné jednání, kde si ze svého
středu zvolili předsedu a místopředsedu Výboru MAS. Funkci předsedy obhájil V. Skácel a funkci
místopředsedy obhájil Městys Hustopeče n. B. zastoupený V. Vomáčkou.
Taktéž členové KK MAS se odebrali do vedlejší místnosti na samostatné jednání, kde si ze svého
středu zvolili předsedu KK MAS – iHranice.cz s.r.o. zastoupené M. Ondrou.

UVHMAS/17/2021
a) VH MAS bere na vědomí zvolení nového předsedy Výboru MAS Vojtěcha Skácela
b) VH MAS bere na vědomí zvolení nového místopředsedy Výboru MAS Městys Hustopeče
n.B. zastoupený Václavem Vomáčkou
c) VH MAS bere na vědomí zvolení nového předsedy KK MAS iHranice.cz s.r.o. zastoupené M.
Ondrou.
(pro: 32, proti: 0, zdržel se: 0)

19

12.

Forma odměny členů orgánů MAS Hranicko

Ž. Rosová uvedla, že v letech 2018-2021, byly na doporučení z CRR, uzavřeny se členy orgánů MAS
(kromě předsedy MAS) dohody o provedení práce (DPP). Management MAS proto navrhuje, aby
odměňování členů orgánů MAS Hranicko v roce 2021 bylo opět formou DPP s délkou trvání na celé
funkční období tzn. do 3.2.2024
Obecně k DPP: do 10.000 Kč se z nich neodvádí odvody, jen srážková daň, dělají se výkazy práce, limit v režiích MAS na
DPP je 200Kč/hod.

Management MAS navrhuje, aby pověřený pracovník managementu spolu s předsedou MAS hlídali
množství odpracovaných hodin tak, aby nebyl překročen limit 10 tis. Kč, a MAS tak nemusela platit
odvody z DPP tzn., že průběžně bude doplňována tabulka Docházka členů na jednání a práce na
SCLLD, dle které Výbor MAS rozhodne o termínu vyplacení odměn členům orgánů MAS.
Výbor MAS projednal formu odměny členů orgánů MAS Hranicko na funkční období 2021-2024 na
svém jednání 4.2.2021, které proběhlo v rámci přestávky na VH 4.2.2021. Jeho výsledkem bylo, že
Výbor MAS doporučuje VH MAS schválit jako formu odměny členům Výboru MAS a KK MAS
Dohodu o provedení práce na funkční období 2021-2024.

UVHMAS/18/2021
a) VH MAS bere na vědomí formu odměny Výboru MAS a Kontrolní komise MAS Hranicko pro
roky 2021 -2024 formou DPP.
b) VH MAS schvaluje jako formu odměny členům Výboru MAS a Kontrolní komise Dohodu o
provedení práce na funkční období 2021-2024
(pro: 32, proti: 0, zdržel se: 0)

13.

Smlouva o výkonu funkce předsedy Výboru MAS Hranicko

Ž. Rosová uvedla, že od 1.7.2017 je předseda MAS odměňován na základě Smlouvy o výkonu funkce
(SOVF), s odměnou ve výši 5.000,-Kč/měsíc vyplácenou jednou za 3 měsíce.
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Výbor MAS projednal Smlouvu o výkonu funkce předsedy Výboru MAS Hranicko na funkční období
2021-2024 na svém jednání 4.2.2021, které proběhlo v rámci přestávky na VH 4.2.2021. V rámci
svého usnesení Výbor MAS doporučil VH MAS jako formu odměny předsedy Výboru MAS SOVF na
období od 4.2.2021 do 3.2.2024 s odměnou ve výši 5.000,-Kč/měsíc vyplácenou jednou za 3 měsíce.

UVHMAS/19/2021
a) VH MAS projednala odměňování předsedy na základě Smlouvy o výkonu funkce předsedy
Výboru MAS
b) VH MAS schválila SOVF předsedy Výboru MAS Hranicko na období od 4.2.2021 do 3.2.2024
(pro: 32, proti: 0, zdržel se: 0)

14.

Členské příspěvky na rok 2021

F. Kopecký 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 inflační
doložku) 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 více prostředků.
Management MAS připravil na jednání Výboru MAS 15.12.2020 několik ukázkových variant, které
byly podrobněji představeny členům výboru. Výbor MAS na jednání 15.12.2020 usnesením
UVMAS/40/2020 doporučuje VH MAS schválit navýšení čl. příspěvků pro rok 2021 o 20% po
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zaokrouhlení dle tab. viz. níže. Zároveň se Výbor dohodl na tom, že se tématem členských
příspěvků bude v roce 2021 intenzivněji zabývat.
Tab. Navýšení členských příspěvků MAS Hranicko v roce 2021 o 20%
Druh členství
fyzická osoba nepodnikající
fyzická osoba podnikající
právnická osoba
nestátní nezisková organizace
obec
dobrovolné sdružení obcí
příspěvkové organizace obcí, subjekty
se státní či krajskou účasti

Výše čl. příspěvku v
roce 2020
800 Kč
1 000 Kč
2 000 Kč
800 Kč
1000 Kč + 5 Kč na obyv.
1000 Kč za členskou
obec

+ 20% po zaokrouhlení
1 000 Kč
1 200 Kč
2 400 Kč
1 000 Kč
1 200 Kč + 6 Kč na obyv.
1 200 Kč za členskou obec
1 000 Kč

800 Kč

V. Skácel se poté dotázal, zda má někdo dotaz či připomínku k výše uvedenému, nikdo nevystoupil.
UVHMAS/20/2021
a) VH MAS projednala členské příspěvky MAS Hranicko 2021
b) VH MAS schválila navýšení členských příspěvků pro rok 2021 o cca 20% na hodnoty dle
uvedené tabulky
(pro: 31, proti: 0, zdržel se: 1)

15.

Plán činnosti kanceláře MAS na rok 2021

F. Kopecký uvedl, že managementem MAS připravil tak jako každý rok Plán činnosti kanceláře MAS
ke schválení. Plán zohledňuje aktuální úkoly a cíle organizace v čele s úspěšnou realizací SCLLD MAS
Hranicko. Nebyla žádná připomínka k připravenému Plánu činnosti kanceláře MAS na rok 2021.

UVHMAS/21/2021
a) VH MAS projednala Plán činnosti kanceláře MAS pro rok 2021
b) VH MAS schválila Plán činnosti kanceláře MAS pro rok 2021
(pro: 32, proti: 0, zdržel se: 0)
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16.

Podrobné informace k SCLLD 2021+

Hranicko:
12/2020 ustavení Strategického výboru a Řešitelského týmu - splněno
01+02/2021 Dotazníkové šetření obyvatelé - aktuálně vyplněno téměř 300 dotazníků online - do
15.2.2021
01+02/2021 Řízené rozhovory: starostové – probíhá
02+03/2021 Vyhodnocení základních statistických dat z ČSÚ a dalších zdrojů
03/2021 spojené Dotazníkové šetření podnikatelé + Cestovní ruch + zemědělci
03/2021 Řízené rozhovory poskytovatelé sociálních služeb, držitelé značky MB, TIC Hranice,
jeskyně, Lázně Teplice apod.
03/2021 Řízené rozhovory/dotazník ředitelé škol
03/2021 Výcuc z místních strategií: MR Záhoran 2027, MR Hranicko, obce, plán mobility, MAP,
střednědobý plán sociálních služeb, plán rozvoje města Hranic,
úkol Šárka
04/2021 3x SWOT analýza (pracovní skupiny), dokončení analytické části, schválení strategickým
výborem, veřejné projednání
05+06/2021
Konec 06/2021

strategická část, pracovní skupiny + veřejné projednání
podání žádosti o schválení SCLLD MAS Hranicko 2021-2027

Operační programy:
Programové dokumenty v aktuálních verzích zde: http://nsmascr.cz/aktualni-informace-clld-202127/
Integrovaný regionální operační program (IROP) – podobné jako teď, nově zařazeny zapsané
kulturní památky, obecní muzea či veřejná prostranství v obcích
Operační program zaměstnanost (OPZ+) – vyjednávání s MPSV o novém modelu 1 MAS = 1
deštníkový projekt + partneři z území, obdoba grantového schématu. To by mělo umožnit navýšení
počtu podpořených MAS z původně zvažovaných max. 50 na až 125 MAS. Oproti současnosti
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odklon od registrovaných sociálních služeb a nezaměstnanosti, příklon k podpoře zapojování
cílových skupin, komunitním aktivitám, zapojování seniorů
Program rozvoje venkova (PRV) – zavedení „přechodného období“ = alokace nové SCLLD na roky
2021 a 2022 se budou čerpat dle současných pravidel, nájezd na podzim 2021
Operační program životního prostředí (OPŽP), Operační program Technologie a aplikace pro
konkurenceschopnost (OP TAK), OP TAK je přímým nástupcem končícího Operačního programu
Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, u obou uvedených dotačních programů není nic
jistého, mluví se především o animační roli MAS
Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK) – Cílem OP JAK je podpora rozvoje otevřené a
vzdělané společnosti založené na znalostech a dovednostech, rovných příležitostech a rozvíjející
potenciál každého jednotlivce (navazuje na Operační program Věda, výzkum, vývoj). Zapojení MAS
přes projekty Místních akčních plánu vzdělávání (MAP), jejichž součástí nově bude i Animace
šablon pro školy

- financování Režií MAS nově pod Operační program Technická pomoc (OP TP), zachováno 95%
spolufinancování, prozatím výrazně nižší alokace, méně než polovina financí na toto období
- zjednodušení administrace projektů pro MAS – nejprve sběr projektových záměrů + hodnocení a
výběr na MAS, pouze doporučené projekty dopracování a podání žádostí přes portál farmáře /
MS2021+

UVHMAS/22/2021
a) VH MAS projednala informace k SCLLD 2021+
b) VH MAS bere na vědomí informace k SCLLD 2021+
(pro: 32, proti: 0, zdržel se: 0)

17.

Aktualizace Směrnice MAS č. 2 Interní postupy MAS-PRV

F. Kopecký uvedl, že je potřeba aktualizace Interních postupů PRV, do kterých se propíše změna
pravidel PRV – značné uvolnění převodů alokací mezi Fichemi na základě výsledků výzvy: převod
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zbytkových financí mezi Fichemi bez nutnosti schválení změny SCLLD tak, aby podporu získalo
maximum projektů. Za celou výzvu se pak stanoví jeden projekt, u kterého už nevyjdou zbylé
finance na celou požadovanou dotaci, u něho pak lze snížit způsobilé výdaje tak, aby mohl být
podpořen i jen zbylými prostředky.
Další změny:
- veřejné slyšení není povinné, dle rozhodnutí Výboru MAS
- aktualizace podmínek zadávacích řízení a administrativních lhůt SZIFu dle nových pravidel PRV
19.2.1.
- upřesnění formulací k zajištění poměru sektorů a zájmových skupin ve složení a při hlasování
orgánů MAS

UVHMAS/23/2021
a) VH MAS projednala aktualizaci Směrnice MAS č. 2 Interní postupy MAS-PRV
b) VH MAS schvaluje aktualizaci Směrnice MAS č. 2 Interní postupy MAS-PRV
(pro: 32, proti: 0, zdržel se: 0)

18.

Různé

✔ MAP II. (shrnutí období září 2020 - leden 2021)
Aktualizovanou dokumentaci MAP na svém jednání 10.9. 2020 schválil ŘV MAP a byl odeslán na
MŠMT. Aktualizace dokumentace MAP (aktualizace analytické, strategické a implementační části) 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 jednotlivé́ pracovní skupiny.
23.9. 2020 Setkání ředitelů ZŠ – digitální vzdělávání

Žádost o platbu (ŽOP) a Zpráva o realizaci (ZOR) – Na konci září 2020 odeslána Zpráva o realizaci a
Žádost o platbu na MŠMT (29.9.2020), schváleno, peníze jsme obdrželi na účet

1.10. 2020 Projektové knihy
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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

Jednání vedoucích pracovních skupin probíhá převážně v režimu online (agenda: Akční plán na rok
2021, metodické kabinety, tematické plány, vzdělávací aktivity apod.), stejně jako jednání
jednotlivých pracovních skupin pro klíčová témata projektu

Řídící výbor (ŘV) MAP proběhne 9.2. v režimu online (schvalování Akčního plánu pro rok
2021,projednání podání Žádosti o Dotaci /ŽoD/ MAP III)

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. Součástí bude i podpora aktivit
vedoucích k podpoře dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem a vytváření podmínek pro
vzdělávání na dálku.

✔ Šablony
Šablony pro ZŠ a MŠ
Šablony I – již u všech projektů schváleny závěrečné zprávy o realizaci (ZoR).
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Šablony II – 7 subjektů již projekt ukončilo a podali závěrečnou ZoR, 2 chystají Závěrečné zprávy o
realizaci (ZZoR), ostatní (19 subjektů) ještě realizují, většina škol využila možnosti prodloužení
projektů z důvodů uzavření škol.
Šablony III – zatím podáno 9 žádostí o dotaci za 4.390.567,-. Žádosti o dotaci lze podávat až do
června 2021.

Přílohy:
Příloha č. 1 – Dokument Volební komise pro volby konané na VH MAS dne 4.2.2021 v Rakově
Příloha č. 2 – Zpráva předsedy Výboru MAS za období 2018-2021

Zapsala: Žaneta Rosová
Ověřovatelé zápisu:

Ladislav Lesák
Michal Ondra

Vojtěch Skácel
Předseda Výboru MAS
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Příloha č. 1 – Dokument Volební komise pro volby konané na VH MAS dne 4.2.2021 v Rakově
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Příloha č. 2 – Zpráva předsedy Výboru MAS za období 2018-2021
Vážení členové, milí hosté
stejně jako na VH konané 7. února 2018, přednesu zprávu o činnosti, kde se pokusím
shrnout podstatné události končícího tříletého volebního období 2018 – 2020. Tříleté období, za
tuto dobu vykonáno v naší MAS mnoho dobré práce, v úspěšných projektech profinancováno
alespoň tolik peněz, kolik jsme mohli nabídnout, znovu v listopadu 2018 jsme se stali nositeli a
úspěšně vstoupili do realizace Místního akčního plánu vzdělávání II regionu Hranicko. Od začátku
loňského roku jsme taktéž převzali koordinaci značky Moravská brána regionální produkt®,
certifikace regionálních výrobků, jenž má garantovat zejména místní původ výrobku a vazbu na
oblast Moravské brány. Novým projektem v tomto období se staly Šablony pro nestátní neziskové
organizace (Podpora zvyšování kvality neformálního vzdělávání v Olomouckém kraji), který je
zaměřen na zkvalitnění neformálního vzdělávání a vzdělávání pracovníků NNO v Olomouckém
kraji.
Nemohu se zde nezmínit o loňském roce, který ve své podstatné části byl ovlivněn
opakujícími se vlnami kovidové pandemie, které s sebou přinesly nouzový stav, mimořádná
opatření, omezení možnosti konání osobních jednání, setkání, spolupráce a to na všech úrovních
našeho spolku. Třikrát z důvodu pandemie byla nařízena naším manažerům v loňském roce práce
z domu, nebo omezení provozu kanceláře MAS, jednotlivé aktivity, zejména se týkalo jednotlivých
jednání našich manažerů, projektu MAP II, které se musely konat pomocí videokonferencí,
přístupem na dálku apod. Některé musely být zrušeny nebo odloženy, což působilo komplikace při
realizaci jednotlivých aktivit. Z důvodu mimořádných opatření byl pozastaven i nový projet Šablon
pro NNO, který je zcela zaměřen na osobní setkávání v co nejhojnějším počtu účastníků
jednotlivých projektových dnů.
K dnešnímu dni má náš spolek celkem 51 členů, kteří jsou rozčleněni do zájmových skupin
dle svého zaměření – obce a mikroregion, podnikání v zemědělství, lesnictví a potravinářství,
podnikání v ostatních oblastech, vzdělávání a sociální služby, spolky, občané. VH se za uplynulé
období uskutečnily 18x, z toho 5x hlasováním na dálku, výbor MAS pak celkem 34x, z toho 12x
hlasováním na dálku.
V květnu 2019 bylo na jednání VH schváleno rozšíření územní působnosti MAS o správní
území obce Luboměř pod Strážnou. Ve všech třech předcházejících letech byl prováděn audit
hospodaření spolku, který vždy byl s výsledkem: nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
V průběhu realizace strategie nám zůstávaly nedočerpané prostředky za jednotlivé etapy
plnění projektu „Režie MAS I“ (provozní náklady na realizaci strategie, činnost kanceláře MAS,
jednotlivých orgánů MAS atd.). Využili jsme možnosti a v polovině roku 2019 jsme podali úspěšnou
žádost o návazný projekt Režie MAS II v celkové výši 509.094,- Kč s tím, že tyto prostředky budou
využity na činnost naší MAS v období 12/2022 až 3/2023.
Rokem 2018 jsme vstoupili do druhé poloviny finančního období 2014 – 2020 a v tomto
roce se taktéž naplno rozběhlo vyhlašování výzev ve všech třech dotačních programech MASIROP, MAS-OPZ a MAS-PRV. Na konci roku 2018 k těmto třem původním přibyla ještě čtvrtá
dotace MAS-OPŽP, první výzvy z tohoto nového programu byly vyhlášeny v roce 2019.
Taktéž v témže roce na říjnové mimořádné VH bylo rozhodnuto o rozšíření dotačního
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programu MAS-PRV o článek – fichi 20. Zařazením této fiche a nasměrováním částky 1,9 mil. Kč
do výše uvedené fiche se otevřela možnost zejména spolkům, ale i obcím připravit projekty do
několika oblastí spolkového a veřejného života v našich vesnicích, které mohou podávat v letech
následujících. V roce 2020, díky velmi úspěšnému čerpání v dotačním programu MAS-PRV jsme
získali dodatečné navýšení alokace tohoto programu o 10,2 miliónu Kč, kdy rozhodnutím VH na
podzim loňského roku bylo rozděleno necelých 3,5 mil. Kč mezi stávající fiche 11 – 14 a 6,8 mil. Kč
nasměrováno do fiche 20 – Obnova vesnic. V prosinci loňského roku výbor MAS rozhodl
nerealizovat projekt spolupráce. Toto rozhodnutí padlo téměř ve stejný okamžik jako rozhodnutí
spolupracujících partnerských MAS odstoupit od tohoto projektu a to zejména z důvodu
nepřijatelných podmínek pro realizaci projektu ze strany SZIF. Částka určená pro tento projekt byla
rozdělena do ostatních fichí PRV.
Do dnešních dnů byly vyhlášeny celkem 4 výzvy v PRV – vybráno k podpoře celkem 45
projektů, realizováno, realizuje se 40 projektů. Dále pak 12 výzev v IROP, vybráno k podpoře 19
projektů, realizováno bylo nebo se realizuje 15 projektů. V OPZ v celkem 7 výzvách vybráno
k podpoře 6 projektů a všechny vybrané projekty realizovány nebo jsou ve stádiu realizace. Ve
čtvrtém dotačním programu vybrány 2 projekty k podpoře a oba se realizují. Možnost vyhlašovat
výzvy v dotačních programech PRV a IROP byla prodloužena i pro léta 2021 a 2022.
Jak již bylo řečeno od listopadu 2018 jsme opětovně nositeli projektu MAP rozvoje
vzdělávání II, realizace projektu v období 11/2018 až 7/2022. Projekt je zaměřen na zlepšení
kvality vzdělávání v mateřských a základních školách v našem regionu. V rámci projektu
realizované aktivity na podporu spolupráce jednotlivých škol, výměna zkušeností pedagogů a
všech pracovníků ve školství a to v oblastech rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti,
předškolní vzdělávání a péče, podnikavost, iniciativa, polytechnické vzdělávání, kariérové
poradenství, rovné příležitosti, informatika a robotika, a financování. Důležitým výstupem tohoto
projektu je naplnění a vyhodnocení „Akčních plánů vzdělávání“ pro jednotlivé roky realizace
projektu.
Projekt animace škol, v jehož rámci je poskytována metodická pomoc školským zařízením
s přípravou, realizací a vyúčtováním tzv. Šablon (podpora práce učitelů a pracovníků ve školství).
V současné době je ukončován projekt Šablony II. a rozjíždí se již třetí řada tohoto projektu.
Koordinace značky MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt® se teprve na startovává.
V loňském roce byla převzata dokumentace a započala příprava obnovení certifikátu pro ty
držitele, kterým licence skončila nebo v dohledné době skončí.
Šablony pro NNO, tento projekt má být realizován v období 3/2020 až 8/2023. Bohužel jen
co začal a byly realizovány dva projektové dny tak, musel býti pozastaven z důvodů nouzových
stavů.
V létě loňského roku byly zahájeny činnosti na vypracování dokumentace Strategie 2021+
pro nové programové období 1/2021 – 12/2027. Byl ustanoven Strategický a Řešitelský výbor,
vypracován dotazník pro obyvatele, kde se mohou vyjádřit k uplynulému období i k návrhům jak a
co vylepšit do budoucna. Vypracování žádosti by mělo být snad jednoduší oproti „Strategii“
podávané v roce 2017. Termín odevzdání žádosti 7/2021.
Co se týče personálních záležitostí, tak tým manažerů kanceláře MAS pracoval od
listopadu 2018 téměř vždy v pětičlenné sestavě. A jelikož výše bylo citováno mnoho projektů a
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oblastí působnosti našeho spolku představím jednotlivé manažerky a manažera i s jejich polem
působnosti, budou představeni v pořadí dle délky působení v manažerských funkcích MAS:
- Mgr. František Kopecký, vedoucí manažer pro realizaci strategie, má ve své kompetenci
mimo jiné PRV, IROP
- paní Žaneta Rosová DiS, asistentka MAS/ finanční manažerka MAP i MAS, má taktéž ve
své kompetenci celý provozní chod kanceláře, finanční záležitosti, přípravu jednání, podkladů k těmto jednáním a další organizační záležitosti
- Mgr. Hana Gaďůrková, koordinátorka MAP/animátorka škol, má mimo jiné ve své kompetenci jak program MAP, tak i Šablony pro školská zařízení a částečně doposud měla i PRV
- Mgr. Vladislava Závrská Ph. D., hlavní manažerka projektu MAP, jak již z výše uvedené
funkce vyplývá má hlavně ve svém poli působnosti realizaci uvedeného projektu
- Bc. Olga Vilímková, manažerka MAS, nová členka týmu od února letošního roku, bude mít
v kompetenci regionální značku, Šablony pro NNO a částečně PRV
V průběhu uplynulého období pracovaly a odešly ……. nebo jsou na odchodu další dvě
manažerky:
Mgr. Karolína Berousková, manažerka MAS, která měla mimo jiné ve své kompetenci OPZ,
spolupráci na IROP,
Ing. Šárka Vránová Beránková, manažerka MAS, v kompetenci OPZ, OPŽP a podílela se i
na přípravě Strategie 2021+.
Za celé uplynulé volební období mé osobní poděkování všem členům výboru MAS,
manažerům naší kanceláře a to jak těm současným tak i těm, kteří pracovali pro naši MAS v letech
minulých, i Vám členům MAS za dobře odvedenou práci ve prospěch rozvoje našeho regionu.

V Rakově dne 4. února 2021

Vojtěch Skácel, předseda výboru MAS
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