Zápis z jednání VH MAS 15. června 2021, KD Bělotín
Přítomni:
1. Vojtěch Skácel, FO Rakov
2. Václav Vomáčka, Městys Hustopeče n. B.
3. Radim Haitl, obec Střítež n. L.
4. Marek Pavela, obec Teplice n. B.
5. Jaroslav Šindler, obec Partutovice – PM Pavela
6. Alena Veličková, SH ČMS – SDH Horní Újezd
7. Vladimíra Kubešová, TJ Sokol Hranice
8. Marcela Tomášová, MR Hranicko
9. Ivan Fibich, ZŠ a MŠ Bělotín
10. Martin Šimák, Andělé Stromu života p. s.
11. František Kopecký, FO Rakov
12. Jana Černá, TJ Střítež n.L.
13. Petra Kočnarová, obec Skalička
14. Daniela Tvrdoňová, obec Rouské
15. Radovan Mikuš, FO Všechovice
16. Mirko Troup, FO Hranice
17. Petr Březík, FO Hranice
18. Eduard Tomeček, TJ Sokol Horní Újezd, z.s.
19. Roman Horník, Hranicko a.s.
20. Eduard Kavala, Obec Bělotín
21. Tomáš Luběna, Elim Hranice o.p.s. Tomáš Luběna
22. Miroslav Wildner, FO Býškovice
23. Karolína Berousková, FO Hranice – PM Kopecký
24. Eduard Kozák, FO Bělotín-Lučice
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25. Lubomír Holčák, soukromý zemědělec Jindřichov – PM Alexandra Holčáková
26. Ing. Lubomír Holčák, soukromý zemědělec Jindřichov - PM Alexandra Holčáková
27. Marie Holčáková, soukromý zemědělec Jindřichov
28. Jaroslav Jiříček, Golf club Radíkov
29. Pavel Malovec, Včelí království z.s.
30. Arnošt Hradil, soukromý zemědělec Provodovice – PM Michaela Hradilová
31. Václav Stodůlka – BSM kovovýroba s.r.o.
32. Blanka Hlaváčková, Penzion Ostravanka – přišla později

Omluveni:
1. Michal Ondra, iHranice.cz s.r.o.
2. Radomír Baar, FO Hranice
3. Ladislav Lesák, Obec Býškovice
4. Jiří Dostalík, soukromá zemědělec Bělotín
5. Marek Šuba, Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Hranice

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

V. Skácel pozdravil a uvítal přítomné, uvedl, že shromáždění VH MAS je usnášeníschopné
(přítomno jen 31 členů z 53) a zahájil tak jednání VH MAS.
Přítomno členů na jednání: 31
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Program jednání VH MAS konaného dne 15. června 2021:
1.

Úvodní ustanovení (Zapisovatel a ověřovatelé zápisu; Schválení programu)

2.

Kontrola plnění usnesení

3.

Posouzení praxe MAS ohledně zařazování členů do zájmových skupin a sektorů

4.

Výběr projektů Výzva č.6 MAS-PRV

5.

MAS-PRV – schválení preferenčních kritérií Fiche 20 oblast a) Mateřské a základní školy

6.

Akceptace alokace PRV pro tzv. přechodné období 2021-2022

7.

Výsledek kontroly činnosti spolku za rok 2020

8.

Audit MAS Hranicko za rok 2020

9.

Výroční zpráva MAS Hranicko 2020, Schválení účetní závěrky a hospodářský výsledek
MAS Hranicko 2020

10. Vyúčtování DPP stávající Výběrové komise MAS
11. Revokace usnesení UVHMAS/4/2021 – délka mandátu členů Výběrové komise
12. Volby do Výběrové komise MAS
13. Rozhodnutí o podporovaných aktivitách Výzvy č.13 MAS-IROP
14. Aktualizace Interních postupů MAS-IROP
15. Příprava projektu MAP III.
16. Způsob schválení Koncepční části SCLLD 2021+
17. Různé
 Režie I.
 Informace o aktuálních výzvách a čerpání SCLLD
 Realizace MAP II.
 Šablony III.
 MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt®

V. Skácel se dotázal, zda má někdo ze členů VH MAS námitky proti programu nebo návrhy na jeho
změnu? Nikdo nevystoupil.
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1.

Úvodní ustanovení (Zapisovatel a ověřovatelé zápisu; Schválení programu)

UVHMAS/25/2021
a) VH MAS jmenovala zapisovatelku dnešního jednání Ž. Rosovou.
b) VH MAS schválila ověřovatele zápisu I. Fibicha a P. Březíka.
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 4.2.2021:
UVHMAS/7/2021
Valná hromada MAS schvaluje přijetí nových členů MAS Hranicko R. Baara a E. Kozáka.
Usnesení splněno.
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
Usnesení splněno. Změna SCLLD č.6 schválena Řídícím orgánem IROP
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
c) Valná hromada MAS schvaluje zachování koncové hodnoty indikátoru „75001 Počet realizací
vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě“ v počtu 4 v SCLLD.
Usnesení splněno. Prostředky převedeny do navýšení alokace 11. výzvy Bezpečnost dopravy III., kde byly
podpořeny oba podané projekty, které mají nyní už vydaný právní akt, o využití poslední alokace dotačního
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programu MAS-IROP, dosud rezervované pro „Parkovací systémy“, rozhodne dnešní Valná hromada
UVHMAS/10/2021
a) Valná hromada MAS schvaluje aktualizaci finančního plánu programového rámce IROP
Usnesení splněno. Změna SCLLD č.6 schválena Řídícím orgánem IROP
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
Usnesení splněno. Výzva č.6 MAS-PRV vyhlášena a uzavřena, podáno 46 Žádostí o dotaci
UVHMAS/12/2021
VH MAS bere na vědomí zprávu předsedy Výboru MAS za období 2018-2021
UVHMAS/13/2021
VH MAS bere na vědomí zprávu o činnosti Kontrolní komise MAS za období 1/2020 – 2/2021 (do konce
funkčního období)
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
Usnesení splněno. Bylo vyplaceno v rámci mezd 2/2021.
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.
Usnesení splněno.
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.
Usnesení splněno.
UVHMAS/17/2021
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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.
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
Usnesení splněno. DPP s členy Výboru a KK MAS sepsány.
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
Usnesení splněno. SOVF s předsedou Výboru MAS sepsána.
Veškeré změny týkající se volby Výboru MAS a KK MAS budou v nejbližší době odeslány na Rejstříkový soud,
stále probíhá sběr čestných prohlášení člena.
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
Usnesení splněno. Účtovací dopisy čelenům rozeslány s termínem úhrady čl. příspěvků do 30.6.2021.
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
Usnesení splněno.
UVHMAS/22/2021
a) VH MAS projednala informace k SCLLD 2021+
b) VH MAS bere na vědomí informace k SCLLD 2021+
UVHMAS/23/2021
a) VH MAS projednala aktualizaci Směrnice MAS č. 2 Interní postupy MAS-PRV
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b) VH MAS schvaluje aktualizaci Směrnice MAS č. 2 Interní postupy MAS-PRV

A o kontrolu plnění usnesení z per rollam hlasování 17.2.2021:
UVHMAS/24/2021
a) VH MAS zvolila devátým členem Výběrové komise MAS: TJ Sokol Horní Újezd, z.s. (Eduard Tomeček)
b) VH MAS schvaluje uzavření DPP s devátým členem VK na období 17.2.2021 do 30.6.2021
Usnesení splněno. DPP uzavřeno.

UVHMAS/26/2021
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)

3.

Posouzení praxe MAS ohledně zařazování členů do zájmových skupin a

sektorů
M. Šimák (člen KK) s pověřením předsedy KK M. Ondrou představil výsledky jednání KK k bodu
posouzením praxe MAS ohledně zařazování členů do zájmových skupin a sektorů, kterými se KK
zabývala na svých jednáních 27.4.2021 (zápis zde) a 19.5.2021 (zápis zde).
Poté proběhla živá diskuse, ze které vyplynulo, že zařazování členů do zájmových skupin a sektorů,
tak jak probíhá doposud je stav, který je pro členy MAS vyhovující a není nutné ho měnit.

Na jednání dorazila B. Hlaváčková. Přítomno členů na jednání: 32

4.

Výběr projektů Výzva č. 6 MAS-PRV

Podpis Prohlášení o neexistenci střetu zájmu. Identifikování střetu zájmu a zanesení do tabulky:
Slozeni_organu_MAS_a_prezencni_listina_z_jednani VH 15.6.2021, která je nezbytnou součástí
příloh pro SZIF.
Počet členů, kteří u sebe identifikovali střet zájmu: 14
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Počet členů účastnících se hlasování: 18
Následně bylo ověřeno, že veřejný sektor nemá více než 50% hlasovacích práv:

Výsledný stav

podmínka max. 50% veřejného sektoru SPLNĚNA

počet subjektů
Veřejný sektor:

počet subjektů v %
4

22%

Soukromý sektor:

14

78%

Celkový počet Partnerů MAS účastnících se hlasování:

18

100%

F. Kopecký uvedl, že ve Výzvě č.6 MAS-PRV bylo podáno celkem 46 Žádostí o dotaci. Seznam
podaných projektů zde.
V rámci administrativní kontroly odstoupil na vlastní žádost 1 žadatel, do fáze věcného hodnocení
postoupilo 45 Žádostí o dotaci, které byly také předány hodnotitelům k hodnocení.
Dle zběžného porovnání podaných žádostí a složení Výboru MAS, management identifikoval, že víc
jak polovina členů Výboru MAS bude zřejmě ve střetu zájmů vůči podaným Žádostem a nemůže tak
rozhodovat o výběru projektů k získání dotace. Střet zájmu se nově nevztahuje tak jako dříve
pouze na konkrétní Fichi, v níž je podána Žádost, kde je střet zájmu identifikován, ale musí se
vztáhnout na celou Výzvu. Díky změně pravidel PRV lze totiž nově při výběru projektů převádět
alokace mezi Fichemi bez nutnosti schválení změny SCLLD, a proto se musí provést výběr projektů
za celou výzvu společně.
SZIF doporučil v tomto případě následující postup, kterým se také řídíme. Dne 7.6.2021 byli
členové Výboru MAS oslovení, aby vyjádřili a identifikovali u sebe střet zájmu. Dne 9.6.2021 do 12
hod. byl sběr odpovědí uzavřen s tímto výsledkem: 7 členů Výboru MAS se CÍTÍ být vůči
žadateli/ům Výzvy č. 6 MAS-PRV ve střetu zájmu, 2 členové se NECÍTÍ být vůči žadateli/ům Výzvy č.
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6 MAS-PRV ve střetu zájmu a 2 členové výboru MAS se do termínu nevyjádřili.
Na to reagovala Kontrolní komise MAS, která se už dříve na svém jednání shodla, že v takovém
případě kompetenci výběru projektů předá do rukou Valné hromady. I na její půdě se v tomto bodu
musí z hlasování vyloučit všichni členové VH, kteří jsou ve střetu zájmu vůči kterémukoliv z podaných
Žádostí o dotaci. Dne 9.6.2021 odpoledne bylo tedy vyhlášeno per rollam hlasování Kontrolní komise
MAS a schváleno usnesení: UKKMAS/3/2021 KK MAS schvaluje, že výběr projektů k získání dotace
Výzvy č. 6 MAS-PRV bude postoupen Valné hromadě MAS na jednání 15.6.2021 (pro: 4, proti: 0,
zdržel se: 1).
Výběrová komise MAS na svém jednání 14.6.2021 sestavila pořadí Žádostí o dotaci podaných v rámci
Výzvy č. 6 dotačního programu MAS-PRV. Management MAS dle výsledku pro jednání Valné hromady
připravil několik variant, jak podpořit maximum podaných žádostí s cílem maximálního využití
alokace Výzvy včetně využití cca 600.000 Kč alokace ve Fichi 12, kde bylo podáno méně žádostí, než
byla alokace této fiche.
Před promítnutím variant byl přečten seznam členů MAS, kteří NEJSOU ve střetu zájmu vůči
žadatelům Výzvy č. 6 MAS-PRV s upozorněním, že jen těchto 18 členů se může v tomto bodě účastnit
diskuse se a hlasování, ostatní členové (tj. ti co JSOU ve střetu zájmu byli vyzváni, aby se diskuse a
hlasování neúčastnili).
Management pro zvýšení transparentnosti výběru navrhnul postup, který VH akceptovala. Oproti
běžné praxi, kdy výběr projektů probíhá po představení kompletního pořadí projektů od Výběrové
komise a tedy se znalostí pořadí konkrétních projektů, zde Valná hromada nejprve vybere na základě
tabulek, kde budou ukázány pouze přesuny financí mezi Fichemi bez znalosti pořadí konkrétních
projektů, jednu z možných variant a teprve potom bude promítnuto pořadí projektů. Takto Vh v první
fázi rozhodne pouze na základě diskuse o navýšení či ponížení alokace jednotlivých Fichí.
F. Kopecký představil celkem 8 variant, které promítl ve formě tabulek ukazujících finanční přesuny
mezi 5 Fichemi. Z tabulky vyplývalo, kolik by v některé z Fichí zůstalo nevyčerpáno (hraniční
projekty nebudou podpořeny vůbec) a alokace kterých Fichí by naopak byla navýšena, aby mohly
být podpořeny hraniční projekty těchto Fichí v plné výši. Některé z variant vycházely tak, že i tak
nakonec zůstane část nevyčerpané alokace za celou Výzvu, 6 variant ale počítalo s tím, že bude
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následně vybrán tzv. hraniční projekt Výzvy, kterému bude následně dle Pravidel PRV ponížena
alokace a nabídnuto získání dotace v ponížené výši. Cílem je, aby došlo k úplnému vyčerpání
alokace Výzvy a zároveň nenutnosti navyšovat alokaci Výzvy z prostředků dotačního programu
určených pro další budoucí Výzvy.
V rámci diskuse padl návrh na zvolení varianty 4:
4 F12 a F14 do F11, F13 a F20
ALOKACE VÝZVY
SKUTEČNOST
rozdíl
1 536 330 Kč
2 127 310 Kč
-590 980 Kč

F11 Rozvoj zemědělských podniků
F12 Zemědělské a potravinářské produkty
F13 Drobné podnikání
F14 Podnikání v cestovním ruchu
F20 Obnova vesnic

2 305 050 Kč
1 106 309 Kč
944 186 Kč
3 985 907 Kč

1 710 500 Kč
1 527 300 Kč
612 216 Kč
4 122 626 Kč

594 550 Kč
-420 991 Kč
331 970 Kč
-136 719 Kč

9 877 782 Kč

10 099 952 Kč

-222 170 Kč

Proběhlo dílčí hlasování k variantě č. 4, všichni členové účastnící se hlasování byli jeden po druhém
vyzváni, aby hlasovali pro/proti/zdržel se. Výsledek dílčího hlasování k variantě č. 4: (pro: 18, proti:
0, zdržel se: 0)
Dle zvolené varianty 4 promítnul Kopecký pořadí projektů v jednotlivých Fichích od Výběrové
komise. Následně bylo potřeba určit, zda za hraniční projekt Výzvy bude určen hraniční projekt
Fiche 11 nebo Fiche 13. Padl návrh, aby se hraničním projektem Výzvy stal hraniční projekt Fiche 11
a tedy, aby hraniční projekt Fiche 13 byl podpořen v plné výši.. Proběhlo dílčí hlasování. Všichni
členové účastnící se hlasování byli jeden po druhém vyzváni, aby hlasovali pro/proti/zdržel se.
Výsledek dílčího hlasování k určení hraničního projektu Výzvy z Fiche 11: (pro: 17, proti: 1, zdržel
se: 0)
Následně bylo hlasováno o závěrečném usnesení
UVHMAS/27/2021
a) VH MAS projednala zprávu o průběhu hodnocení a pořadí projektů Výzvy č. 6 MAS-PRV
b) VH MAS schválila pořadí projektů za každou vyhlášenou Fichi Výzvy č. 6 MAS-PRV
c) VH MAS schvaluje seznam vybraných/nevybraných Žádostí o dotaci Výzvy č. 6 MAS-PRV
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d) VH MAS určuje jako hraniční projekt Výzvy č.6 MAS-PRV Žádost o dotaci č. 06-2021-103 žadatel Michala Hradilová
e) V případě, že žadatel hraničního projektu Výzvy odmítne poskytnutí podpory s poníženou
dotací, přesunou se tyto finanční prostředky do alokace dalších výzev MAS-PRV
(pro: 18, proti: 0, zdržel se: 0)

5.

MAS-PRV - schválení preferenčních kritérií Fiche 20 oblast a) Mateřské a

základní školy a finanční alokace Výzvy č.7
F. Kopecký uvedl, že dle již dříve VH odsouhlaseného harmonogramu, management připravil pro
chystanou Výzvu č.7 MAS-PRV sadu preferenčních kritérií jediné Fiche, která má být vyhlášena: Fiche
20 Obnova vesnic oblast b) Mateřské a základní školy. Principy (neboli názvy) kritérií schválila Valná
hromada již dříve, management následně oslovil členskou základnu MAS a ředitele škol s anketou,
jakou prioritu dávají jednotlivým kritériím, dle toho management připravil návrh bodovací škály. Dále
management připravil podrobné znění ke kritériím, které také odkonzultoval se SZIF. Při této činnosti
ovšem manažer Kopecký narazil na několik úskalí. Především v tom, že v regionu jsou často spojené
do jednoho právního subjektu ZŠ a MŠ, často ale také sídlí ve společných prostorách, využívají
shodnou jídelnu či zahradu. Tím se složitě definují kritéria, která původně preferovaly investice např.
pouze v rámci mateřské školy.
Výsledkem je sada 9 kritérií, které každé samo má svou logiku a je dobře definované, některé si však
jsou více či méně ve vzájemném protikladu, management doporučuje Valné hromadě, aby
z nabídnutých kritérií vybrala 4-6 kritérií, které do Výzvy zařadíme. Valná hromada může též změnit
navržené bodové hladiny či hraniční milníky pro jednotlivé bodové hladiny, pokud možno by už
neměl být měněn text kritérií, aby se nemuselo znovu konzultovat se SZIF. Výzva č.7 MAS-PRV bude
vyhlášena do konce června s uzávěrkou do 31.7.2021.

Dalším úkolem Valné hromady je potvrdit konečnou finanční alokaci, která je dle dřívějšího
rozhodnutí Valné hromady o alokaci Fiche 20 oblasti b) částka 3 197 677,- Kč. Výbor MAS totiž
schvaloval Výzvu č.7 MAS-PRV před konáním této Valné hromady, kde mohlo v předchozím bodu
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jednání dojít k využití části alokace budoucích výzev a proto ponechal rozhodnutí o konečné alokace
Výzvy č.7 na Valné hromadě.
Z jednání odešli: M. Šimák, E. Kavala, I.Fibich a M. Holčáková. Přítomno členů na jednání: 28
V rámci diskuse proběhlo několik dílčích hlasování k odstranění či úpravám kritérií:
-

Odstranění kritéria č. 2) Projekt má společné výstupy využitelné žáky mateřské i základní
školy

Proběhlo dílčí hlasování k vyřazení kritéria č. 2 (pro: 26, proti: 2, zdržel se: 0)
-

odstranění kritéria č. 3) Projekt je zaměřen na tzv. malotřídní ZŠ

Proběhlo dílčí hlasování k vyřazení kritéria č. 3 (pro: 28, proti: 0, zdržel se: 0)
-

odstranění kritéria č. 4) Projekt řeší venkovní mobiliář a herní prvky mateřských škol

Proběhlo dílčí hlasování k vyřazení kritéria č. 4 (pro: 28, proti: 0, zdržel se: 0)
-

odstranění kritéria č. 7) Velikost obce / místní části místa realizace projektu

V diskusi padl návrh na ponechání kritéria. Proběhlo dílčí hlasování k ponechání kritéria č. 7 (pro:
20, proti: 6, zdržel se: 2)
-

úprava kritéria č. 8) Poměr výše způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace, vůči
počtu žáků školy

V diskusi padl návrh na navýšení bodové škály z 16 až 0 bodů na 24 až 0 bodů s cílem vyrovnání
váhy kritéria s kritériem č.7. Proběhlo dílčí hlasování k navýšení bodové škály na horní hranici 24
bodů kritéria č. 8 (pro: 28, proti: 0, zdržel se: 0)

Valná hromada také odsouhlasila minimální počet bodů pro tuto oblast b) Mateřské a základní
školy v počtu 14 bodů. Kritéria, která pro Výzvu č.7 zůstala také byla přečíslována na PK 1 až PK6.

UVHMAS/28/2021
a) VH MAS projednala preferenční kritéria pro Výzvu č.7 MAS-PRV
b) VH MAS schválila preferenční kritéria pro Výzvu č.7 MAS-PRV
c) VH MAS schválila finanční alokaci Výzvy č.7 MAS-PRV ve výši 3 197 677,- Kč
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(pro: 28, proti: 0, zdržel se: 0)

6.

Akceptace alokace PRV pro tzv. přechodné období 2021-2022

F. Kopecký uvedl, že kvůli zpoždění s adaptací České republiky na nové zásady Společné zemědělské
politiky EU pro roky 2021-2027 se zavádí tzv. „přechodné období“, kde zjednodušeně část nové
alokace PRV pro roky 2021-2027 bude rozdělena v letech 2022 a 2023 dle stávajících „starých“
pravidel. Pro MAS to znamená, že nedojde k ohlašovanému „mrtvému“ období, kdy by MAS v PRV
nevyhlašovala žádné výzvy, ale naopak kontinuálně bude pokračovat další 2 roky, ovšem v rámci
aktuálních možností PRV a v rámci schválené SCLLD 2014-2020. Koncem května nám byla oznámena
alokace 5 376 400,- Kč. Prvním krokem a pro dnešní jednání VH jediným bodem k tomuto je
akceptace alokace, tj. deklarace toho, že máme zájem ji využít. Poté MAS tradičním kolečkem na
půdě pracovních skupin připraví návrhy, jak alokaci rozdělit mezi stávající Fiche, Výbor navrhne
harmonogram čerpání v letech 2022 a 2023. Komplikací pro naši MAS je, že díky obdržení bonusu 10
mil. Kč nám záhy klesla míra závazkování a proto aktuálně nesplňujeme limit 60% závazkování,
abychom prostředky měli k dispozici už na podzim 2021. Dostaneme se k nim nejspíš až na jaře 2022,
což ale ani nevadí, protože nyní máme za sebou výzvu na téměř 10 milionů Kč a nikam nespěcháme.
I tak ale MAS Hranicko přes NS MAS vznesla námitku za to, že MZe nás nejprve chválí za dobré čerpání
a dává nám bonus a o rok později tvrdí, že nečerpáme dobře a máme se zlepšit.
Z jednání odešla P. Kočnarová. Přítomno členů na jednání: 27

UVHMAS/29/2021
a) VH MAS projednala souhlas s navýšením rezervovaných prostředků na realizaci programového
rámce PRV SCLLD
b) VH MAS schválila souhlas s navýšením rezervovaných prostředků na realizaci programového
rámce PRV SCLLD
(pro: 27, proti: 0, zdržel se: 0)

7.

Výsledek kontroly činnosti spolku za rok 2020

13

V. Skácel uvedl, že při kontrole 19.5.2021 byly hodnoceny následující doklady:
-

kontrola jednotlivých položek

-

hlavní účetní kniha za období 01 – 12/2020

-

pokladní kniha 2020

-

namátkové účetní doklady za období 01 – 12/2020 (projekt Režie 4.2 IROP, projekt MAP II,
MAS)

-

kontrola cestovních příkazů za období 01 – 12/2020 (projekt Režie 4.2 IROP, projekt MAP II,
MAS)

-

pracovní smlouvy manažerů MAS 2020 (projekt Režie 4.2 IROP, projekt MAP II, MAS)

-

mzdová evidence 2020, výkazy práce 2020 (projekt Režie 4.2 IROP, projekt MAP II, MAS)

-

projekt Režie 4.2 IROP – ŽOP, ŽOZ

Při kontrole bylo zjištěno:
-

byla provedena kontrola BOZP a PO – stále chyběl doklad o odborné způsobilosti školitele
BOZP a PO

-

kontrola všech ostatních položek proběhla bez nálezu

Opatření k nápravě:
-

doložit doklad o odborné způsobilosti školitele BOZP a PO

Školení BOZP a PO bylo odloženo v roce 2020 kvůli nařízením vlády v rámci onemocnění Covid-19,
proběhlo až dne 25.5.2021.

UVHMAS/30/2021
a) VH MAS projednala zprávu Kontrolní komise o kontrole činnosti MAS Hranicko z. s. za rok 2020
b) VH MAS schválila zprávu Kontrolní komise o kontrole činnosti MAS Hranicko z. s. za rok 2020
c) VH MAS ukládá předsedovi výboru MAS a pracovníkům kanceláře managementu MAS splnění
opatření k nápravě v termínu do 31. 10. 2021.
(pro: 27, proti: 0, zdržel se: 0)
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8.

Audit MAS Hranicko za rok 2020

V. Skácel uvedl, 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 (termín zpracování do
31.8.2021). Dne 12.5.2021 proběhl na MAS Hranicko audit zaměstnanci firmy AUDIDA, s.r.o.
Externí audit byl 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

Výsledná zpráva auditora spolu s přílohami byla součástí podkladů na jednání VH MAS.
Dle pokynů pravidel Režií MAS bude zpráva auditora nahrána do systému MS2014+ v termínu do
31.8.2021.
UVHMAS/31/2021
VH MAS bere na vědomí Zprávu nezávislého auditora za rok 2020

9.

Výroční zpráva MAS Hranicko 2020, Schválení účetní závěrky a hospodářský

výsledek MAS Hranicko 2020
V. Skácel uvedl, že v souvislosti s koncem kalendářního roku 2020 je nutné projednat a schválit
řádnou účetních závěrku (Rozvaha ke dni 31.12.2020, Výkaz zisku a ztráty ke dni 31.12.2020 a
Příloha v účetní závěrce ke dni 31.12.2020), a hospodářský výsledek za rok 2020.
zaokrouhleno na celé tisíce
NÁKLADY
nákupy (materiály, energie) a služby

VÝNOSY
639 000 Kč

tržby za vlastní výkony

0 Kč

osobní náklady

3 539 000 Kč

ostatní výnosy (korekce ZC majetku a odpisů)

ostatní náklady (dary, jiné)

1 745 000 Kč

přijaté příspěvky

195 000 Kč

41 000 Kč

provozní dotace

4 053 000 Kč

odpisy majetku
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1 055 000 Kč

poskytnuté příspěvky

38 000 Kč

Změna stavu zásob

-60 000 Kč

CELKEM

5 972 000 Kč

CELKEM

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 2020

5 303 000 Kč

- 639 000 Kč

Přehled přijatých darů a dotací v roce 2020, které jsme obdrželi na bankovní účet:
Dotace MAP II - CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009162/8/001 ve výši 3 212 574 Kč
Dotace IROP CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001612 ve výši 1 168 207,92 Kč
Smlouva o partnerství s fin. příspěvkem MAS Šternbersko o.p.s. 183 411 Kč

Podrobnější vysvětlení položek Hospodářského výsledku 2020:
Nákupy (materiál, energie) = spotřeba materiálu (materiál provozní, kancelářský, drobný majetek do 5000,-)
a energie
Služby = služby (opravy a udržování), cestovné, náklady na reprezentaci, ostatní služby (poštovné,
ubytování, účastnické poplatky, telefon, internet, nájem, semináře)
Osobní náklady = mzdové náklady + zdravotní a sociální náklady
Ostatní (dary, jiné) = darování majetku (muzea), bankovní poplatky
Odpisy majetku = odpisy majetku
Poskytnuté příspěvky = poskytnuté členské příspěvky (Spolek pro obnovu venkova 2000,-, Národní síť MAS
15 000,- , Asociace region. značek 12 500,- , Spolek pro obnovu venkova kraje Vysočina 200,- Krajské
sdružení NS MAS ČR Olomouckého kraje 8 333,-)
Tržby za vlastní výkony = tržby za služby (vydané faktury)
Ostatní výnosy (korekce ZC majetku a odpisů) = korekce zůstatkové ceny majetku a odpisů z důvodu
přijatých investičních dotací z min. let
Přijaté příspěvky = Přijaté členské příspěvky
Provozní dotace = dotace MAPII., IROP a Šablony pro NNO zúčtovaná ve výši skutečných nákladů

F. Kopecký uvedl, že Výroční zpráva obsahuje základní informace o MAS Hranicko, informace o
SCLLD MAS, informace o výzvách MAS, informace o Režiích MAS, projektech MAS Hranicko v roce
2020, přehled aktivit MAS Hranicko v roce 2020, informace o členství MAS v dalších organizacích aj.
VZ bude zveřejněna na webových stránkách MAS Hranicko a zaslána do Sbírky listin.
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UVHMAS/32/2021
a) VH MAS projednala účetní závěrku (Rozvaha ke dni 31.12.2020, Výkaz zisku a ztráty ke dni
31.12.2020 a Příloha v účetní závěrce ke dni 31.12.2020) a Hospodářský výsledek MAS
Hranicko 2020
b) VH MAS schválila účetní závěrku (Rozvaha ke dni 31.12.2020, Výkaz zisku a ztráty ke dni
31.12.2020 a Příloha v účetní závěrce ke dni 31.12.2020) a Hospodářský výsledek MAS
Hranicko 2020
c) VH MAS projednala Výroční zprávu MAS Hranicko 2020
d) VH MAS schválila Výroční zprávu MAS Hranicko 2020
(pro: 27, proti: 0, zdržel se: 0)

10.

Vyúčtování DPP stávající Výběrové komisi MAS

Vyúčtování DPP stávající VK
V. Skácel uvedl, že Výběrová komise MAS má DPP uzavřené od 23.6.2020 do 30.6.2021.
V rámci voleb do Výboru MAS 4.2.2021 byl zvolen A. Hradil, který byl do té doby členem VK, bylo
mu tedy k tomuto datu ukončeno a vyúčtováno DPP. Následně byl na základě per rollam hlasování
VH MAS 17.2.2021 dovolen devátý člen VK – TJ Sokol Horní Újezd, z.s. (zástupce E. Tomeček).
Nyní je nutné schválit členům VK vyúčtování jejich činnosti za období od 23.6.2020 do data konání
červnové VH 2021. Tabulka s vyúčtováním byla součástí podkladových materiálů.

UVHMAS/33/2021
a) VH MAS projednala vyúčtování DPP členům Výběrové komise za období 23.6.2020 až
30.6.2021 a jejich vyplacení ve mzdách za 6/2021
b) VH MAS schválila doúčtování DPP členům Výběrové komise za období 23.6.2020 až
30.6.2021 a jejich vyplacení ve mzdách za 6/2021
(pro: 27, proti: 0, zdržel se: 0)
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11.

Revokace usnesení UVHMAS/4/2021- délka mandátu členů Výběrové

komise
V. Skácel uvedl, že v rámci per rollam hlasování VH MAS 20.1.2021 byl projednán bod:
4) Odložení účinnosti dvouletého funkčního období Výběrové komise MAS
MAS Hranicko na své Valné hromadě 22.9.2020 schválila aktualizaci stanov v reakci na stanovené podmínky Standardizace MAS pro období 20212027. Jednou z úprav byla také změna délky funkčního období člena Výběrové komise z dosavadního 1 roku na 2 roky:
Stanovy MAS, článek 13, bod 3. Členové Výběrové komise jsou voleni na období 1 roku 2 let, člen může být zvolen opakovaně.
Tato změna se ale v praxi může vztahovat výhradně až k nové strategii CLLD 2021 – 2027. Vzhledem k tomu, že dle nových skutečností se současné
období realizace SCLLD 2014-2020 bude v programovém rámci PRV prodlužovat o 2 roky, musí se tak činnost MAS i nadále a po celou dobu realizace
současné SCLLD řídit dosavadními podmínkami standardizace MAS včetně max. funkčního období člena Výběrové komise v délce 1 rok.
MAS (po dohodě s MMR) naštěstí nemusí opět měnit stanovy, postačí přijmout doprovodné a dodatečné usnesení, které odloží účinnost tohoto
bodu stanov až k nějakému datu, ale ještě lépe k nějakému milníku, tedy ukončení realizace SCLLD 2014 – 2020.

a bylo schváleno usnesení:
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.

MAS v rámci standardizace upravila délku mandátu člena Výběrové komise na 2 roky. Záhy se
ukázalo, že kvůli přechodnému období PRV, které zůstává součástí SCLLD 2014-2020 musí být
zachována podmínka staré standardizace, mandát max. 1 rok. VH proto přijala odložení účinnosti
této změny. Následně ovšem MZe upravilo podmínky staré standardizace a zrušilo omezení délky
mandátu. MAS tak může praktikovat své původní rozhodnutí, které je už obsaženo ve stanovách =
délka mandátu člena Výběrové komise na 2 roky. Proto je potřeba revokovat výše uvedené
usnesení.

UVHMAS/34/2021
a) VH MAS projednala revokaci – zrušení usnesení UVHMAS/4/2021
b) VH MAS rozhodla zneplatnit (zrušit) usnesení číslo UVHMAS/4/2021 přijaté dne 20.1. 2021,
v celém znění
(pro: 27, proti: 0, zdržel se: 0)
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12.

Volby do Výběrové komise MAS

Kandidáti a nominovaní k volbě do Výběrové komise MAS-upraveno před jednáním VH 15.6.2021

Název organizace/jméno člena MAS
Hranicko

Wildner Miroslav

sektor (s=soukromý, v=veřejný)

zájmová skupina

zástupce v MAS

S

ZS6 občané

Wildner Miroslav

kandidatura
(K), nominace
(N)

N
Mikuš Radovan

S

ZS6 občané

Mikuš Radovan
N

Březík Petr

S

ZS6 občané

Březík Petr
N

TJ Sokol Horní Újezd, z.s

S

ZS5 spolky

Tomeček Eduard
N

ZŠ a MŠ Bělotín

V

ZS4 Vzdělávání, sociální služby

Fibich Ivan
N

Hlaváčková Blanka

Berousková Karolína

Hranicko a.s.
Včelí království z.s.

S

ZS3 podnikání v ostatních oblastech

S

S

ZS6 občané

Hlaváčková
Blanka
Berousková Karolína

ZS2 zemědělství, lesnictví, potraHorník Roman
vinářství

S

ZS5 spolky

K, N

N
N

Malovec Pavel
N

Možnosti volby byly probrány v rámci diskuse:
a) Veřejný způsob volby anblok – pokud je počet uchazečů o členství ve Výběrové komisi roven
nebo nižší, než je schválený počet členů VK, možno hlasovat anblok, tj. jedním hlasováním
za všechny uchazeče
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b) Veřejný způsob volby s hlasováním o každém uchazeči zvlášť – Valná hromada bude
hlasovat o každém uchazeči zvlášť
c) Tajný způsob volby

Bylo jednohlasně odsouhlaseno, že se bude volit:
d) Veřejný způsob volby anblok – jelikož je počet uchazečů o členství ve Výběrové komisi roven
schválenému počet členů VK, možno hlasovat anblok, tj. jedním hlasováním za všechny
uchazeče
DPP členů VK od 1.7.2021 bude nastaveno takto:
Pracovní úkol: plnění úkolů souvisejících s realizací SCLLD
Sjednaná odměna: 200 Kč/hod.

UVHMAS/35/2021
a) VH MAS zvolila členy Výběrové komise MAS: Wildner Miroslav, Mikuš Radovan, Březík Petr, TJ
Sokol Horní Újezd, z.s, ZŠ a MŠ Bělotín, Hlaváčková Blanka, Berousková Karolína, Hranicko a.s., Včelí
království z.s.
b) VH MAS schvaluje uzavření DPP se členy VK na období 1.7.2021 do 30.6.2023
(pro: 27, proti: 0, zdržel se: 0)

13.

Rozhodnutí o podporovaných aktivitách Výzvy č.13 MAS-IROP

F. Kopecký uvedl, že MAS Hranicko úspěšně rozdělila téměř všechny prostředky dotačního
programu MAS-IROP. Zůstává poslední částka 974 141,- Kč, kterou je potřeba rozdělit. ŘO IROP
informoval, že posledním možným termínem pro vyhlášení Výzvy je listopad 2021 a uzavření
31.12.2021. Alokace je dlouhodobě určena pro aktivitu „Parkovací systémy“ konkrétně záměr
vybudování úschoven kol / cykloboxů na železničních zastávkách v regionu. Záměr vyžaduje
náročnou přípravu, kvůli COVIDu, opakování Výzev v IROP i např. kvůli obdrženému bonusu v PRV
na přípravu nezbylo tolik času, jaké byly původní předpoklady. Zároveň se na MAS obrátila jedna
obec s návrhem abychom prostředky nasměrovali opět do Bezpečnosti dopravy (chodníky), kde
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mají připravený záměr. MAS proto provedla anketu mezi starosty, z níž vyplynulo, že záměr do
Bezpečnosti dopravy by měly 2 obce. Samozřejmě další záměry ještě mohou přijít. Zároveň
management ověřil aktuální zájem o úschovny kol, kdy např. pro Špičky nebo Polom není záměr
prioritou, Bělotín i Hranice nadále stojí o tento projekt, ale nevadí jim jeho přesun do příštího
období.
Výhodou pro Bezpečnost dopravy je, že prostředky jsou alokovány ve společném opatření
Bezpečnost dopravy a Parkovací systémy, tudíž nemusí být podána změna SCLLD, máme hotové
kritéria, nastavené podmínky. Na druhou stranu záměr úschovny kol byl jedním z konkrétně
jmenovaných záměrů uvedených v SCLLD. MAS by tak od záměru neustoupila, jen by ho odložila do
příštího programovacího období.

UVHMAS/36/2021
a) VH MAS projednala podporované aktivity 13. Výzvy MAS-IROP
b) VH MAS schválila aktivitu Bezpečnost dopravy jako podporovanou aktivitu 13. Výzvy MAS-IROP
(pro: 27, proti: 0, zdržel se: 0)

14.

Aktualizace Interních postupů MAS-IROP

F. Kopecký uvedl, že VH MAS schválila Směrnici MAS č. 1/2017 Interní postupy pro implementaci
SCLLD na svém jednání 11.12.2017 usnesením UVHMAS/36/2017. V mezičase ŘO IROP vydával
aktualizace Minimálních požadavků pro implementaci SCLLD, které jsou vlastně vzorovým
dokumentem pro naše Interní postupy. Díky tomu, že už na konci roku 2017 jsme byli adaptováni
na aktualizaci 1.1, řídící orgán nám dovolil vyhlašovat výzvy i po vydání aktualizací 1.2 a 1.3. Pro
vyhlášení poslední Výzvy viz předchozí bod, ale musíme mít schváleny Interní postupy dle
aktualizace 1.4 minimálních požadavků

UVHMAS/37/2021
a) VH MAS projednala aktualizaci Interních postupů MAS-IROP
b) VH MAS schválila aktualizaci Interních postupů MAS-IROP
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(pro: 27, proti: 0, zdržel se: 0)

15.

Příprava projektu MAP III.

H. Gaďurková 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.

Jak a kdy podat žádost o dotaci?
Žádosti o dotaci (ŽoD) se podávají prostřednictvím IS KP14+ nejpozději do 31. března 2022 do
14:00 hod. nebo do vyčerpání alokace. Doporučení z MŠMT podat žádost nejdříve 12 měsíců před
ukončením projektu. Výbor MAS na svém jednání 6. dubna 2021 pověřil management MAS
přípravou žádosti o dotaci do této výzvy do 30. 9. 2021.
Projekt naváže plynule na MAP II a bude se realizovat v době 1. 8. 2022 - 30. 11. 2023.
Nelze realizovat implementační aktivity, omezený rozpočet pouze na udržení základního týmu.

Výše dotace:
Maximální výše: 325 000 Kč + (87 000 Kč + 500 Kč x počet zapojených škol) x počet měsíců realizace
pro náš region: Max. výše dotace 2.215.000,- (cca 1.517.857,- na mzdy a 607.142,- paušál) při
zapojení všech škol z regionu
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Cílové podpořené skupiny:
Pedag. pracovníci škol včetně vedoucích pedag. 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
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 – termín jednání RSK je 17. června 2021, podklady ke schválení odeslány
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
+
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
Aktivity projektu:
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UVHMAS/38/2021
VH MAS bere na vědomí informace o přípravě projektu MAP pro Hranicko III.

16.

Způsob schválení Koncepční části SCLLD 2021+

F. Kopecký uvedl, že v červnu MMR vyhlásilo Výzvu na podávání Koncepčních částí SCLLD pro
období 2021 – 2027. Koncepční část se skládá z analytické části (analýza, současného stavu,
problémů a potřeb) a strategické části (tj. co bychom chtěli zlepšit v soustavě vize, strategické cíle,
specifické cíle, aktivity). V této fázi se nijak neřeší výběr podporovaných aktivit ani přidělování
alokací pro dotační programy MAS.
Uzávěrka pro podání Koncepčních částí SCLLD je 31.8.2021.

Management MAS a pracovní skupiny už rozběhly přípravy, nicméně v posledních týdnech je
management zahlcen také administrací Výzvy č.6 MAS-PRV, ve které rozděluje téměř 10 mil. Kč a
kam se přihlásilo 46 Žádostí o dotaci. Na dokončení a podání SCLLD máme stále slušných víc jak 2 a
půl měsíce, bohužel většina vychází na prázdniny. Počítáme se schválením SCLLD na Valné hromadě
v srpnu, kdyby se ovšem ukázalo, že účast bude nedostatečná, vzešel z porady předsedy a
managementu MAS návrh, aby Valná hromada z preventivních důvodů přijala dnes usnesení, kde
svěří předsedovi Výboru MAS rozhodnutí o tom, zda SCLLD v srpnu schválí Valná hromada nebo jen
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Výbor MAS. Převedení této kompetence Valné hromady do rukou Výboru umožňují Stanovy spolku
konkrétně článek 10. bod 12.

UVHMAS/39/2021
a) Valná hromada schvaluje, že předseda Výboru MAS rozhodne o tom, který orgán MAS bude
schvalovat Koncepční část SCLLD MAS Hranicko pro roky 2021-2027
b) Valná hromada v případě rozhodnutí předsedy Výboru MAS dle bodu a) deleguje pravomoc
schválení koncepční části SCLLD MAS Hranicko pro roky 2021-2027 na Výbor MAS
(pro: 27, proti: 0, zdržel se: 0)

17.

Různé
 Režie I.

ŽOP za 9. etapu (5/2020 až 10/2020) byla schválena ŘO IROP 10.3.2021 – způsobilé výdaje 915.623,38,-Kč,
v ŽOP nebyly identifikovány nezpůsobilé výdaje. Peníze zaplaceny na BÚ MAS Hranicko 12.3.2021.
ŽOP za 10. etapu (11/2020 až 4/2021) byla podána na ŘO IROP dne 1.2.2021.
Stav BÚ MAS Hranicko k 31.5.2021: 1.057.489,83,-Kč.

 Informace o aktuálních výzvách a čerpání SCLLD
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 Realizace MAP II.
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 pracovní skupiny převzala Lenka Šatánková, a to od
1.4.2021.

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.
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25.3. 2021 Podána ŽoP a ZoR na MŠMT za další období realizace projektu MAP II.

Jednání vedoucích pracovních skupin probíhají od poloviny dubna 2021 v režimu osobních schůzek
(agenda: metodické kabinety, tematické plány, vzdělávací aktivity apod.).

Pravidelně probíhají také setkávání metodických kabinetů (ČJ, STEM, ICT)

12.5. 2021 Vzdělávací aktivita pro pedagogy a realizační tým: Fit Homeoffice (Katarína Železná)
13.5. 2021 Setkání lídrů k mapování problémů současného školství v důsledku covidové pandemie
18.5. 2021 Vzdělávací aktivita pro pedagogy MŠ: Příprava předškoláka - správný sed, uvolnění
kloubů horní končetiny (Petra Nyklová)

2.6. 2021 Setkání ředitelů k tématu metodických kabinetů, regionálního ŠVP a MAP III

Plánované aktivity na červen 2021:
9.6. 2021 Vzdělávací aktivita pro pedagogy: Design thinking
10.6. 2021 Setkání lídrů k digitální gramotnosti a online výuce
17.6. 2021 Kulatý stůl kariérních poradců, školních psychologů a speciálních pedagogů
22.6. 2021 Setkání všech pracovních skupin k tématu inkluzivního vzdělávání v regionu (návrh
opatření za PS pro rozvoj inkluzivního vzdělávání)

 Šablony III.
Šablony II – v realizaci je ještě 11 projektů, které měly končit 31. 8. 2021, ale většina škol využila
možnost prodloužení na max. možnou dobu realizace do 28. 2. 2022.
Šablony III – zatím podáno 13 žádostí o dotaci v celkové výši 6.663.502,-. Žádosti lze podávat do
úterý 29. 6. 2021, do 14 hod.

 MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt
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V prvním čtvrtletí tohoto roku došlo, po dlouhých konzultacích, ke konečným úpravám Výhradní
sublicenční smlouvy a následně byla smlouva podepsána oběma účastníky, jak Asociací
regionálních značek, z.s., tak MAS Hranicko z. s. Zástupci MAS se účastnili Valné hromady a
Pracovních skupin ARZ.
MAS Hranicko vyhlásila 16. 2. 2021 VIII. výzvu k předkládání žádostí o udělení a obnovení značky
MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt®. Výzva byla ukončena, po prodloužení, do 23. března 2021.
Žádost o udělení značky podalo 5 výrobců s 6 výrobky či skupinami výrobků. O obnovení značky
požádalo 15 výrobců pro 17 výrobků.
Před zasedáním Certifikační komise její členové navštívili nové žadatele přímo na farmách a
firmách, kde výrobci představili provozovny, kde se výrobky vyrábí i výrobní a distribuční postupy.
Certifikační komise zasedla 12. dubna 2021,
udělila 6 nových certifikátů těmto držitelům:
•
Pivovar CHORS s.r.o., Radek Sekanina - Pivo CHORS Černotín
•
VÁHALA a spol. s r.o. výroba a prodej masných a lahůdkářských výrobků – Utopenci z
Hustopeč
•
Hranicko a.s. - Mák z Moravské brány
•
Ekofarma Jezernice s.r.o. - Balík sena z Moravské brány
•
Farma Kozí Hrádek s.r.o. - Mléčné výrobky z kozího, ovčího a kravského mléka z Vysoké
•
Farma Kozí Hrádek s.r.o. - Masné tepelně opracované a uzené výrobky z Vysoké
Komise také schválila obnovení značky všem 15 žadatelům - Farma Zdeňka – Mléko a mléčné
výrobky z kravského mléka, Jaroslav Juráň – Skaličský med, Jitka Juráňová – Svíčky z pravého
včelího vosku, Eduard Kozák – 100 % ovocná a zeleninová šťáva, Eduard Kozák – Křížalky, Pekařství
Fojtík, s.r.o. – Potštátský chléb, Zemědělské družstvo Partutovice – Brambory konzumní a sadbové,
Zemědělské družstvo Partutovice – Partutovské domácí cukroví a Partutovická bramborová
bábovka, WELLART s.r.o. Hranice – Hranický Wellartův chléb a další pečivo, Řeznictví a uzenářství
Kubeša Oldřich – Uzenářské a masné výrobky z Malhotic, Bohumil Kučera – BIO ovoce z Opatovic u
Hranic, PRVNÍ SOUKROMÝ PIVOVAR SPOLEČENSKÝ s.r.o. - Svatovar Originelní Lipnické pivo, Přemysl
Bouška – Dřevěné dekorativní předměty, Milena Vyčítalová - Ručně malované kraslice a vánoční
baňky z Vysoké, VÁHALA a spol. s r.o. výroba a prodej masných a lahůdkářských výrobků - Vepřové
maso ve vlastní šťávě z Hustopeč, Milena Hoštálková – Podhostýnská keramika MILI, Jakub Trčka Džemy, marmelády, sirupy a chilli omáčky z Moravské brány.
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Dále zástupci managementu MAS Hranicko prezentovali nové výrobce v Hranickém televizním
zpravodajství, na webových stránkách regionalni-znacky.cz, regionhranicko.cz, v měsíčníku
Krajánek, v Hranickém zpravodaji.
V současné době probíhá podepisování smluv mezi MAS Hranicko a výrobci, s předáváním
Certifikátů.
Oficiální web značky: http://www.regionalni-znacky.cz/moravska-brana/

Vojtěch Skácel
předseda Výboru MAS

Zapsala: Žaneta Rosová

Ověřovatelé zápisu:
Ivan Fibich

Petr Březík
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