Zápis z jednání Výboru MAS
konaného dne 6. dubna 2021
Dnešnímu jednání výboru MAS je přítomno 11 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)
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)
Vladimíra Kubešová - Tělocvičná jednota SOKOL Hranice (sektor S; 5-spolky)
Přítomno členů: 9
Jana Černá – TJ Střítež n.L., z.s. (sektor S; 5-spolky) – přišla později
Arnošt Hradil – FO Provodovice (sektor S; 2-zemědělství, lesnictví, potravinářství) – přišel
později

Přítomni za kancelář MAS:
Žaneta Rosová, Hana Gaďurková, Vladislava Závrská, František Kopecký, Olga Vilímková

Program jednání Výboru MAS konaného dne 6.4. 2021, od 15:30 hod.:
1.

Kontrola plnění usnesení

2.

Výběr projektů MAS-IROP 11. výzva Bezpečnost dopravy III.

3.

Výběr projektů MAS-IROP 12. výzva Cyklodoprava II.

4.

MAP II., Podání žádosti MAP III.

5.

Smlouva Audida, s.r.o. 2020 – audit za rok 2020

6.

Různé


Příprava SCLLD 2021+

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
15.12.2020:
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
Usnesení splněno. Od 1.2.2021 nový zaměstnanec pro realizaci SCLLD.
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.

Usnesení splněno.
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
Usnesení splněno.
UVMAS/38/2020
a) Výbor MAS projednal DPP L. Hošťálkové
b) Výboru MAS schválil DPP L. Hošťálkové
Usnesení splněno.
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.
Usnesení splněno. Aktualizace Rozpočtu Režie I. bude provedena v MS2014+ v rámci žádosti o
změnu (ŽOZ) do konce dubna 2021.
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
Usnesení splněno. VH MAS na svém jednání 4.2.2021 schválila navýšení čl. příspěvků pro rok
2021 cca o 20%. Účtovací dopisy pro rok 2021 byly členům rozeslány 24.3.2021 s datem
úhrady do 30.6.2021.
UVMAS/41/2020
a) Výbor MAS projednal záměr projektu spolupráce MAS Hranicko

b) Výbor MAS neschvaluje realizaci projektu spolupráce MAS Hranicko
Usnesení splněno. Od realizace projektu nakonec odstoupili i potenciální partnerské MAS.
Valná hromada následně rozhodla o zrušení Fiche 16 a převedení alokace do ostatních Fichí
MAS-PRV.
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
Usnesení splněno.
UVMAS/43/2020
a) Výbor MAS bere na vědomí informace o přípravě CLLD 2021+
Usnesení splněno. Bude blíže uvedeno v jednom z bodů dnešního programu.
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)

Dále pak o kontrolu plnění usnesení z jednání Výboru MAS ze dne 4.2.2021:
UVMAS/1/2021
a) Výbor MAS zvolil ze svého středu předsedu Výboru MAS Vojtěcha Skácela
b) Výbor MAS zvolil ze svého středu místopředsedu Výboru MAS Městys Hustopeče nad
Bečvou zastoupený Václavem Vomáčkou
Usnesení splněno. Učiněny veškeré kroky navazující na volbu předsedy a místopředsedy pro
nové funkční období.
UVMAS/2/2021

a) Výbor MAS bere na vědomí formu odměny Výboru MAS a Kontrolní komise MAS
Hranicko pro roky 2021 -2024 formou DPP.
b) Výbor MAS navrhuje, aby pověřený pracovník managementu MAS spolu s předsedou
MAS hlídali počet odpracovaných hodin, tak aby nebyl překročen limit u DPP 10 tis. Kč
a Výbor MAS poté rozhodne o termínu vyplacení odměn členům orgánů MAS, dle jejich
zjištění.
c) Výbor MAS doporučuje VH MAS schválit jako formu odměny členům Výboru MAS a
Kontrolní komise Dohodu o provedení práce na funkční období 2021-2024
Usnesení splněno. VH MAS na svém jednání dne 4.2.2021 schválila jako formu odměny členům
Výboru MAS a Kontrolní komise Dohodu o provedení práce na funkční období 2021-2024. DPP
s členy Výboru a KK MAS sepsány, nyní ve fázi podepisování.
UVMAS/3/2021
a) Výbor MAS projednal odměňování předsedy na základě Smlouvy o výkonu funkce
předsedy Výboru MAS
b) Výbor MAS schválil SOVF předsedy Výboru MAS Hranicko na období od 4.2.2021 do
3.2.2024
c) Výbor MAS doporučuje VH MAS schválit SOVF předsedy Výboru MAS Hranicko na
období od 4.2.2021 do 3.2.2024
Usnesení splněno. VH MAS na svém jednání dne 4.2.2021 schválila SOVF předsedy Výboru
MAS na období od 4.2.2021 do 3.2.2024. SOVF je ve fázi podepisování.

Dále pak o kontrolu plnění usnesení z per rollam jednání Výboru MAS ze dne 25.3.2021:
UVMAS/4/2021
Výbor MAS schvaluje vyhlášení výzvy č. 6 dotačního programu MAS-PRV
Usnesení splněno. Výzva č.6 MAS-PRV byla vyhlášena dne 26.3.2021

UVMAS/5/2021
Výbor MAS schvaluje modifikaci 11. výzvy MAS-IROP Bezpečnost dopravy III.
Usnesení splněno. Výzva byla modifikována dne 26.3.2021

UVMAS/6/2021
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. Výběr projektů MAS-IROP 11. výzva Bezpečnost dopravy III.
Ž. Rosová vyzvala členy výboru MAS k podpisu Etického kodexu.
Identifikace střetu zájmu: M. Tomášová je ve střetu zájmu u této výzvy. Nikdo jiný nevystoupil.
Výběr projektů
Pokud se jedná o potvrzení výsledků věcného hodnocení (počet dosažených bodů, pořadí projektů a
navržená výše podpory) a schválení výběru projektů, které splnily minimální bodovou hranici a na
jejich financování dostačuje alokace dané výzvy MAS, podjatá osoba se může této části jednání
rozhodovacího orgánu MAS formálně zúčastnit v zájmu zajištění jeho usnášeníschopnosti, ale zdrží se
diskuze i hlasování (započítává se do kvóta).

Přítomno členů: 8
Následně bylo ověřeno, že při rozhodování o hodnocení a výběru projektů náleželo nejméně
50 % hlasů partnerům (členům orgánů), kteří nezahrnují veřejný sektor.
MAS zajistí, aby při rozhodování o hodnocení a výběru projektů náleželo nejméně 50 % hlasů
partnerům (členům orgánů), kteří nezahrnují veřejný sektor. (50% veřejný a 50% soukromý)

Dne 24.3.2021 proběhlo online jednání VK na něhož navazovalo per rollam hlasování VK, které
bylo 30.3.2021 ukončeno a vyhodnoceno, byla vytvořena tabulka Věcné hodnocení – pořadí
projektů po jednání VK MAS k 11. výzvě:

Manažer Kopecký upozornil na komplikaci způsobenou aktuálními omezeními, kdy se do data
jednání Výboru MAS nepodařilo ode všech členů VK, jež se účastnili hodnocení, zajistit podpisy
na příslušné podklady (hodnotící listy, etický kodex, zápisy), proto dosud nedošlo k nahrání
všech potřebných podkladů do MS2014+, kde tak dosud nebyla u řešených projektů ukončena
fáze věcného hodnocení a MAS tak od žadatelů dosud neobdržela vzdání se práva na přezkum
hodnocení. Nicméně manažer informoval žadatele o výsledku hodnocení telefonicky a obdržel
od nich vyjádření, že s uděleným hodnocením souhlasí. Jelikož jsou výsledky věcnéího
hodnocení pro oba žadatele příznivé a alokace výzvy dostačuje na podporu obou podaných
projektů, rozhodl vedoucí manažer Kopecký o vyřešení této komplikace vytvořením Záznamu

k realizaci MAS dle pravidel IROP a dle příslušného vzoru. Výbor MAS tak může přijmout
usnesení i za těchto okolností.
UVMAS/7/2021
a) Výbor MAS projednal závěry a předložené podklady z per rollam hlasování Výběrové
komise 30.3.2021
b) Výbor MAS v rámci výzvy 11. MAS-IROP Bezpečnost dopravy III. schválil projekty vybrané
k realizaci: Obec Bělotín – Výsadba a rekonstrukce chodníků v Kunčicích II a Obec
Všechovice – Bezpečnost dopravy – chodníky Všechovice.
(Pro: 8; proti: 0; zdržel se: 0)

Na jednání dorazila Jana Černá Přítomno členů: 10

3. Výběr projektů MAS-IROP 12. výzva Cyklodoprava II.
Ž. Rosová vyzvala členy výboru MAS k podpisu Etického kodexu.
Identifikace střetu zájmu: Nikdo se necítí být ve střetu zájmu.
Výběr projektů
Pokud se jedná o potvrzení výsledků věcného hodnocení (počet dosažených bodů, pořadí projektů a
navržená výše podpory) a schválení výběru projektů, které splnily minimální bodovou hranici a na
jejich financování dostačuje alokace dané výzvy MAS, podjatá osoba se může této části jednání
rozhodovacího orgánu MAS formálně zúčastnit v zájmu zajištění jeho usnášeníschopnosti, ale zdrží se
diskuze i hlasování (započítává se do kvóta).

Následně bylo ověřeno, že při rozhodování o hodnocení a výběru projektů náleželo nejméně
50 % hlasů partnerům (členům orgánů), kteří nezahrnují veřejný sektor.
MAS zajistí, aby při rozhodování o hodnocení a výběru projektů náleželo nejméně 50 % hlasů
partnerům (členům orgánů), kteří nezahrnují veřejný sektor. (50% veřejný a 50% soukromý).

Dne 24.3.2021 proběhlo online jednání VK na něhož navazovalo per rollam hlasování VK, které
bylo 30.3.2021 ukončeno a vyhodnoceno, byla vytvořena tabulka Věcné hodnocení – pořadí
projektů po jednání VK MAS k 12. výzvě:

Manažer Kopecký upozornil na komplikaci způsobenou aktuálními omezeními, kdy se do data
jednání Výboru MAS nepodařilo ode všech členů VK, jež se účastnili hodnocení, zajistit podpisy
na příslušné podklady (hodnotící list, etický kodex, zápis), proto dosud nedošlo k nahrání všech
potřebných podkladů do MS2014+, kde tak dosud nebyla u řešeného projektu ukončena fáze
věcného hodnocení a MAS tak od žadatele dosud neobdržela vzdání se práva na přezkum
hodnocení. Nicméně manažer informoval žadatele o výsledku hodnocení telefonicky a obdržel
od něj vyjádření, že s uděleným hodnocením souhlasí. Jelikož je výsledek věcného hodnocení
pro žadatele příznivý a alokace výzvy dostačuje na podporu podaného projektu, rozhodl
vedoucí manažer Kopecký o vyřešení této komplikace vytvořením Záznamu k realizaci MAS dle
pravidel IROP a dle příslušného vzoru. Výbor MAS tak může přijmout usnesení i za těchto
okolností.

UVMAS/8/2021
a) Výbor MAS projednal závěry a předložené podklady z per rollam hlasování Výběrové
komise 30.3.2021
b) Výbor MAS v rámci výzvy 12. MAS-IROP Cyklodoprava II. schválil projekt vybraný
k realizaci: Obec Bělotín – Cyklostezka Bělotín - Hranice
(Pro: 9; proti: 0; zdržel se: 1)

4. MAP II., Podání žádosti MAP III.
Na jednání dorazil Arnošt Hradil Přítomno členů: 11

MAP II. za období leden-březen 2021
V. Závrská uvedla, že jednání vedoucích pracovních skupin vzhledem k pandemické situaci
probíhá převážně v režimu online (agenda: metodické kabinety, tematické plány, vzdělávací
aktivity apod.), v režimu online probíhá také jednání jednotlivých pracovních skupin pro
klíčová témata projektu.

9.2. 2021

Proběhl Řídící výbor MAP v režimu online (členové ŘV MAP schválili Akční plán

pro rok 2021 a projednali podání Žádosti o Dotaci /ŽoD/ MAP III - schválili tuto žádost podat)

10.2. 2021

Vzdělávací aktivita pro MŠ: Umíme s pohádkou? (Doláková)

18.2. 2021

Vzdělávací aktivita Pedagogická diagnostika pro MŠ (Bínová)

23.2. 2021

Kulatý stůl k regionálnímu ŠVP s řediteli a vedoucími pracovních skupin

K 28.2. 2021 ukončuje Mirek Wildner svoji činnost v roli vedoucího PS Podnikavost a iniciativa,
polytechnické vzdělávání, kariérové poradenství. Bude dále v práci na projektu MAP II
pokračovat jako člen této pracovní skupiny. Roli vedoucí skupiny převezme Lenka Šatánková.

Březen 2021, zakoupen a distribuován online videokurz pro rodiče, ve kterém se seznamují s
různými druhy rizik, kterým mohou být v online prostředí vystaveny právě jejich děti.

25.3. 2021

Podána ŽoP a ZoR za období 9/2020 až 2/2021 realizace projektu MAP II.

MAP III
H. Gaďruková uvedla, že 30. 9. 2020 byla vyhlášena výzva č. 02_20_082 Akční plánování
v území, jednou její aktivitou A jsou Místní akční plány rozvoje vzdělávání III (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.
Oprávnění žadatelé pro aktivitu A:
●
místní akční skupiny
●
obce
●
dobrovolné svazky obcí
●
sdružení/spolek obcí
●
městské části hlavního města Prahy

Oprávněné aktivity:
Aktivita č. 1: Řízení projektu (povinná aktivita)
Povinně volitelné aktivity (žadatel může zvolit pouze jednu):
Aktivita A Místní akční plány rozvoje vzdělávání III
●
Rozvoj a aktualizace MAP
●
Evaluace procesu místního akčního plánování
Výše dotace:
Minimální výše výdajů: 400 000 Kč
Maximální výše výdajů: 325 000 Kč + (87 000 Kč + 500 Kč x počet zapojených škol) x počet
měsíců realizace projektu (pro náš region připadá v úvahu realizace od 8/2022 do 11/2023 =
16 měsíců)
Cílové podpořené skupiny:
pedagogičtí pracovníci škol včetně vedoucích pedagogických pracovníků; rodiče dětí a žáků;
zaměstnanci veřejné správy a zřizovatelů škol působící ve vzdělávací politice; veřejnost;
pracovníci organizací působících ve vzdělávání; pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací
působících v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb a v oblasti neformálního a
zájmového vzdělávání dětí a mládeže
Jak a kdy podat žádost o dotaci?
Žádosti o podporu (ŽoD) se podávají prostřednictvím IS KP14+ (https://mseu.mssf.cz) v
termínu od 30. září. 2020 do 31. března 2022 do 14:00 hod. nebo do vyčerpání alokace.
Doporučení z MŠMT podat žádost cca 12 měsíců před ukončením projektu vzhledem k tomu,
že cca 6 měsíců trvá schválení ŽoD a vydání právního a aktu a následně do 6 měsíců se musí
začít realizovat – pro nás to tedy znamená srpen/září 2021.
Co je nutné mít před podáním ŽoD:
1. Projednání podání ŽoD v rámci ŘV MAP (zápis z jednání, Usnesení ŘV MAP) –
splněno, ŘV MAP na svém jednání 10. 2. 2021 schválil podání ŽoD na MAP III
2. Soulad území dopadu se Stanoviskem/Usnesením Regionální stálé konference – bude
zasláno vyjádření ŘV MAP, RSK bude mít jednání v červnu nebo v září 2021, H.
Gaďurková je v kontaktu s P. Smičkou z OlK

+

3. Projednání žadatele v území – není povinné, ale dle rozhodnutí předsedy Výboru
MAS to uděláme stejně jako před podáním ŽoD MAP II
4. Čestné prohlášení o oslovení všech zřizovatelů a ředitelů MŠ, ZŠ a ZUŠ dle IZO na
území v hranicích spádového obvodu ORP/MČ – musí být deklarováno zapojení
zástupců minimálně 70 % škol (podle IZO) zřizovaných v území správního obvodu
ORP/MČ
5. Roční obrat organizace/společnosti žadatele dosahuje alespoň 30 % částky celkových
způsobilých výdajů projektu uvedených v žádosti o podporu – za poslední dvě po
sobě jdoucí uzavřená účetní období trvající 12 měsíců (která existují) - pro nás to
bude rok 2019, 2020
další přílohy ze systému

Všechny informace o výzvě:
https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-20-082-akcni-planovani-v-uzemi/text-vyzvy.htm
UVMAS/9/2021
a) Výbor MAS projednal podání žádosti o dotaci do výzvy č. 02_20_082 Akční plánování
v území
b) Výbor MAS schválil podání žádosti o dotaci do výzvy č. 02_20_082 Akční plánování
c) Výbor MAS pověřuje management MAS přípravou žádosti o dotaci do výzvy č. 02_20_082
Akční plánování v území do 30. 9. 2021.
(Pro: 11; proti: 0; zdržel se: 0)

5. Smlouva Audida, s.r.o. 2020 – audit za rok 2020
Ž. Rosová uvedla, že dle pravidel pro Režie MAS je MAS povinna zajistit externí audit účetní
závěrky organizace za každý rok, ve kterém jí byla poskytnuta dotace z této výzvy, nejdříve za
rok 2017 (termín zpracování do 31.8.).
Externí audit bude zaměřen na:


Audit účetní závěrky organizace,



Ověření toho, že v souvislosti s realizací projektu byla vedena oddělená účetní
evidence a fin. prostředky nebyly využity na ostatní činnost a projekty MAS

Audit za rok 2020 proběhne na MAS Hranicko v týdnu 3.5.- 8.5.2021 a provedou jej
zaměstnanci firmy AUDIDA, s.r.o. (stejně jako v minulém roce). Smlouva k provedení auditu za
rok 2020 byla promítnuta na jednání.

UVMAS/10/2021
a) Výbor MAS schválil Smlouvu audit za rok 2020 s firmou AUDIDA, s.r.o.
b) Výbor MAS pověřuje předsedu výboru MAS podpisem Smlouvy audit za rok 2020 s firmou
AUDIDA, s.r.o.
(Pro: 11; proti: 0; zdržel se: 0)

6. Různé
 Příprava SCLLD 2021+
F. Kopecký uvedl novinky od poslední zprávy na Valné hromadě v Rakově:
Řešitelský tým tento týden dokončuje zpracování výsledků dotazníkových šetření a) obyvatelé,
b) podnikatelé a zemědělci, dále řízených rozhovorů se starosty, s řediteli škol, již existujících
strategických dokumentů na úrovni města Hranice, ORP a Olomouckého kraje, datových sad
pro MAS z ČSÚ. Následně vytvoří řešitelský tým 15 kapitol socioekonomické analýzy za
jednotlivé oblasti života. Toto poslouží jako podklad pro nově ustavené pracovní skupiny při
MAS, které zpracují po velikonocích SWOT analýzy za své oblasti.
Proběhl nábor mezi členy MAS, starosty, respondenty dotazníkového šetření a odběrateli
newsletteru MAS s velmi uspokojivým výsledkem:
PS Ekonomický rozvoj – 12 osob
PS Životní prostředí, dopravní a technická infrastruktura – 11 osob

PS Obyvatelstvo a sociální infrastruktura – 14 osob
Z 37 přihlášených je 16 členů MAS a hned 21 nečlenů MAS. Pracovní skupiny se tak jeví jako
vhodný start spolupráce s dalšími osobami, které časem mohou vstoupit do MAS.
Stále platí termín odevzdání koncepční části SCLLD 2021+ do konce června 2021.

Zapsala: Ž. Rosová
Vojtěch Skácel
předseda výboru MAS

