
 
 

 

Zápis z jednání Výboru MAS 

konaného dne 15. června 2021 

 

Dnešnímu jednání výboru MAS je přítomno 9 členů výboru z celkového počtu 11, tudíž dnešní 

Výbor MAS je usnášení schopný. Sestavením zápisu je pověřena paní Ž. Rosová. 

 

Přítomni: 

Vojtěch Skácel – FO Rakov (sektor S; 6-občané) 

Alena Veličková – SH ČMS-SDH Horní Újezd (sektor S; 5-spolky) 

Marcela Tomášová – DSO MR Hranicko (sektor V; 1-obce) 

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) 

Vladimíra Kubešová - Tělocvičná jednota SOKOL Hranice (sektor S; 5-spolky) 

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

Přítomno členů: 9 

 

Omluveni: 

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

Arnošt Hradil – FO Provodovice (sektor S; 2-zemědělství, lesnictví, potravinářství) 

 

Přítomni za kancelář MAS: 

Žaneta Rosová, Hana Gaďurková, Vladislava Závrská, František Kopecký, Olga Vilímková 

 



 
 

 

 

Návrh programu jednání výboru MAS konaného dne 15.6. 2021, od 14:45 hod.: 

1. Kontrola plnění usnesení 

2. Schválení Výzvy č. 7 dotačního programu MAS-PRV 

3. Dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu prostor sloužícího k podnikání 

4. Různé 

 

Má někdo ze členů Výboru MAS námitky proti programu nebo návrhy na jeho změnu? Nikdo 

nevystoupil. 

 

1. Kontrola plnění usnesení  

jedná se o kontrolu plnění usnesení z jednání Výboru MAS ze dne 6.4.2021: 

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. 

Usnesení splněno.  

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 

Usnesení splněno.  



 
 

 

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. 

Usnesení splněno.  

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. 

Usnesení splněno. Audit proběhl dne 12.5.2021. Zpráva auditora je jedním z bodů jednání VH 

MAS 17.6.2021. 

 

UVMAS/11/2021 

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. Schválení Výzvy č.7 dotačního programu MAS-PRV 

F. Kopecký uvedl, že v rámci schváleného harmonogramu Výzev dotačního programu MAS-

PRV chceme vyhlásit Výzvu č.7 MAS-PRV s jedinou Fichí 20 Obnova vesnic, která je pro účely 

této výzvy přetvořena a napasována na podporu jediné oblasti a to oblast b) Mateřské a 



 
 

 

základní školy. MAS již dříve schválila max. výši způsobilých výdajů na projekt 900.000,- Kč, 

preferenční kritéria schválí Valná hromada MAS 15.6.2021. Jedinou neznámou je přesná výše 

alokace, která se ještě může změnit, pokud Valná hromada 15.6. pro podpoření hraničních 

projektů jednotlivých Fichí „ubere“ z alokace nachystané pro tuto Výzvu č.7 nebo následující 

Výzvu č.8 (kde bude vyhlášena v rámci Fiche 20 oblast a) Veřejná prostranství). Výbor MAS by 

proto stanovení alokace Fiche 20 pro Výzvu č.7 MAS-PRV měl vložit do rukou Valné hromady 

MAS.  

 

UVMAS/12/2021 

a) Výbor MAS projednal vyhlášení výzvy č. 7 dotačního programu MAS-PRV 

b) Výbor MAS schválil vyhlášení výzvy č. 7 dotačního programu MAS-PRV 

c) Výbor MAS schvaluje, aby výši finanční alokace Fiche 20 Obnova vesnic, oblast b) Mateřské 

a základní školy pro Výzvu č.7 MAS-PRV stanovila Valná hromada MAS 

(Pro: 9; proti: 0; zdržel se: 0) 

 

3. Dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu prostoru sloužícího ke spolkové 

činnosti 

V. Skácel uvedl, že se jedná se o úpravu smlouvy o nájmu prostoru sloužícího ke spolkové 

činnosti (kancelářské prostory a příslušenství MAS Hranicko), kterou máme s Rent Buildings 

Plus s.r.o. uzavřenu od 12.6.2015. Dodatkem č. 4 dojde ke změně doby nájmu od 1.7.2021 - 

30.6.2024. 

 

UVMAS/13/2021 

a) Výbor MAS projednal Dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu prostoru sloužícího ke spolkové 

činnosti 



 
 

 

b) Výbor MAS schválil Dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu prostoru sloužícího ke spolkové 

činnosti 

(Pro: 9; proti: 0; zdržel se: 0) 

 

4. Různé 

V rámci tohoto bodu proběhla diskuse týkající se zařazování členů do zájmových skupin a 

sektorů. 

 

 

 

Zapsala: Ž. Rosová      

       Vojtěch Skácel 

              předseda výboru MAS 


