Zápis z jednání Výboru MAS
konaného dne 24. srpna 2021
Dnešnímu jednání výboru MAS je přítomno 8 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)
Vladimíra Kubešová - Tělocvičná jednota SOKOL Hranice (sektor S; 5-spolky)
Jana Černá – TJ Střítež n.L., z.s. (sektor S; 5-spolky)
Arnošt Hradil – FO Provodovice (sektor S; 2-zemědělství, lesnictví, potravinářství)
Přítomno členů: 8

Omluveni:
Jaroslav Šindler – Obec Partutovice (sektor V; 1-obce)
Mirko Troup – FO Hranice (sektor S; 6-občané)
Petra Kočnarová – Obec Skalička (sektor V; 1-obce)

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

Návrh programu jednání výboru MAS konaného dne 24.8. 2021, od 14:30 hod.:
1.

Kontrola plnění usnesení

2.

Výběr projektů Výzva č. 7 MAS-PRV

3.

Schválení 13. výzvy MAS-IROP Bezpečnost dopravy IV.

4.

Žádost o prověření postupu MAS – M. Hradilová a A. Hradil

5.

Různé

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 15.6.2021:
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
Usnesení splněno. Na dnešním jednání Výběr projektů Výzva č. 7 MAS-PRV.
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
Usnesení splněno.

UVMAS/14/2021

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: 8; proti: 0; zdržel se: 0)

2. Výběr projektů Výzva č. 7 MAS-PRV
Identifikování střetu zájmu: Střet zájmu u sebe identifikovali: M. Tomášová a R. Haitl.
Všichni ostatní, kteří u sebe neidentifikovali střet zájmu podepsali Přílohu č. 2 Prohlášení o
neexistenci střetu zájmu.
Tím pádem, přítomno členů při projednání tohoto bodu: 6

Výsledný stav

podmínka max. 50% veřejného sektoru
SPLNĚNA

počet subjektů
Veřejný sektor:
Soukromý sektor:
Celkový počet Partnerů MAS účastnících se
hlasování:

počet subjektů v %
1
5
6

17%
83%
100%

Následně bylo ověřeno: Při rozhodování o výběru projektů náleží nejméně 50 % hlasů partnerům, kteří nezastupují
veřejný sektor.

Ve Výzvě č.7 MAS-PRV byly podány celkem 4 Žádosti o dotaci. Seznam přijatých žádostí o
podporu zde. V rámci kontroly formálních náležitostí na vlastní žádost odstoupil projekt
městyse Hustopeče n. B. Do fáze hodnocení Výběrovou komisí tak postoupily 3 Žádosti o
dotaci.
Výběrová komise MAS na svém jednání 23.8.2021 sestavila pořadí Žádostí o dotaci podaných
v rámci Výzvy č. 7 dotačního programu MAS-PRV.

Pořadí projektů a zprávu o průběhu hodnocení byla přednesena na jednání Výboru. Výbor
MAS na základě obdržených informací schválil pořadí projektů a rozhodnul o výběru projektů
k získání dotační podpory vzhledem k alokacím určeným pro Výzvu č. 7 (viz harmonogram
výzev s alokacemi zde.)

UVMAS/15/2021
a) Výbor MAS projednal zprávu o průběhu hodnocení a pořadí projektů Výzvy č. 7 MASPRV
b) Výbor MAS schválil pořadí projektů Výzvy č. 7 MAS-PRV
c) Výbor MAS schvaluje seznam vybraných/nevybraných Žádostí o dotaci Výzvy č. 7 MASPRV
(Pro: 6; proti: 0; zdržel se: 0)

Přítomno členů: 8

3. Schválení 13. výzvy MAS-IROP Bezpečnost dopravy IV.
V. Skácel uvedl, že v dotačním programu MAS-IROP rozhodla Valná hromada o využití zbývající
alokace necelý 1 mil. Kč v oblasti Bezpečnost dopravy místo dříve uvažovaných parkovacích
míst. Management MAS tak chystá vyhlášení Výzvy na druhou polovinu září. Kritéria věcného
hodnocení i formálních náležitostí beze změn, Ve specifických podmínkách výzvy navrhuje
management vzhledem k omezené alokaci vyjmutí veškerých vedlejších výdajů ze způsobilých
výdajů, tak jako tomu bylo v 11. Výzvě MAS-IROP Bezpečnost dopravy III.

UVMAS/16/2021
a) Výbor MAS projednal vyhlášení 13. Výzvy MAS-IROP Bezpečnost dopravy IV.
b) Výbor MAS schválil vyhlášení 13. Výzvy MAS-IROP Bezpečnost dopravy IV.
(Pro: 8; proti: 0; zdržel se: 0)

4. Žádost o prověření postupu MAS – M. Hradilová a A. Hradil
V. Skácel uvedl, že dne 5.7.2021 členové Kontrolní komise MAS obdrželi 2 Žádosti o prověření
postupu MAS od stěžovatelů– Michaela Hradilová a Arnošt Hradil. Dne 12.7.2021 k těmto
žádostem proběhlo jednání KK MAS, kde se všichni členové KK MAS podrobně seznámili
s oběma žádostmi, určili konkrétní pasáže, které budou předmětem kontroly, odeslali žádosti
o vyjádření dotčeným osobám a rozdělili si jednotlivé části stížnosti k posouzení – zápis zde.
Dne 4.8.2021 proběhlo další jednání KK MAS k těmto žádostem, kde byly posouzeny veškeré
podklady, stanoveny konkrétní závěry a doporučení vůči jiným orgánům a členům MAS– zápis
zde.
I když byly obě žádosti o prověření postupu MAS adresovány Kontrolní komisi, část obsahu se
týká činnosti a jednání manažera MAS F. Kopeckého, proto Předseda Výboru MAS V. Skácel

zařadil projednání těchto stížností i na program Výboru MAS, který má v kompetenci dohled
nad činností managementu MAS a řešení personálních záležitostí. Manažer F. Kopecký vytvořil
svou reakci k oběma stížnostem, která byla rovněž podkladem pro projednání tohoto bodu.

Na jednání dorazila P. Kočnarová. Přítomno členů: 9

Poté proběhla diskuse k tomuto tématu. Výbor MAS taktéž doporučuje úpravu Stanov MAS
Hranicko, tak jak je doporučuje KK MAS ve svém zápisu ze dne 4.8.2021.

5. Různé

Zapsala: Ž. Rosová
Vojtěch Skácel
předseda výboru MAS

