Zápis z jednání VH MAS 24. srpna 2021, Sokolovna Střítež n.L.
Přítomni:
1. Vojtěch Skácel, FO Rakov
2. Václav Vomáčka, Městys Hustopeče n. B.
3. Radim Haitl, obec Střítež n. L.
4. Alena Veličková, SH ČMS – SDH Horní Újezd
5. Vladimíra Kubešová, TJ Sokol Hranice
6. Marcela Tomášová, MR Hranicko
7. Ivan Fibich, ZŠ a MŠ Bělotín
8. Martin Šimák, Andělé Stromu života p. s.
9. František Kopecký, FO Rakov
10. Jana Černá, TJ Střítež n.L.
11. Petra Kočnarová, obec Skalička
12. Roman Horník, Hranicko a.s.
13. Eduard Kavala, Obec Bělotín
14. Miroslav Wildner, FO Býškovice
15. Eduard Kozák, FO Bělotín-Lučice
16. Marie Holčáková, soukromý zemědělec Jindřichov
17. Arnošt Hradil, soukromý zemědělec Provodovice
18. Jaroslav Šindler, obec Partutovice
19. Jiří Čoček, soukromý zemědělec Střítež n.L.
20. Karolína Berousková, FO Hranice – PM F. Kopecký
21. Lubomír Holčák, soukromý zemědělec Jindřichov – PM Alexandra Holčáková
22. Pavel Malovec, Včelí království z.s. – PM Jana Černá

23. Blanka Hlaváčková, Penzion Ostravanka – přišla později
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24. Marta Pavelková, Spolek Patriot– přišla později

Omluveni:
1. Michal Ondra, iHranice.cz s.r.o.
2. Marek Pavela, obec Teplice n. B.
3. Radomír Baar, FO Hranice
4. Mirko Troup, FO Hranice
5. Eduard Tomeček, TJ Sokol Horní Újezd, z.s.
6. Radovan Mikuš, FO Všechovice

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, poté upozornil na to, že shromáždění VH MAS není usnášeníschopné
(přítomno jen 22 členů z 53, pro usnášeníschopnost je nutná nadpoloviční většina členů viz stanovy čl. 10,
bod 7.).
Dle stanov byla o 30 minut později zahájena náhradní valná hromada MAS.
Přítomno členů na jednání: 22

Návrh programu jednání VH MAS konaného dne 24. srpna 2021:
1.

Úvodní ustanovení (Zapisovatel a ověřovatelé zápisu; Schválení programu)

2.

Kontrola plnění usnesení

3.

Ukončení členství v MAS Hranicko z. s. (Šnajdárek Oldřich)

4.

Schválení SCLLD „Strategie rozvoje regionu Hranicko 2021-2027“

5.

Zpráva KK MAS o posouzení stížnosti člena MAS

6.

Různé
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 Informace o aktuálních výzvách a čerpání SCLLD
 Realizace MAP II., Příprava MAP III.
 Šablony
 Šablony pro NNO
 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.

1.

Úvodní ustanovení (Zapisovatel a ověřovatelé zápisu; Schválení programu)

UVHMAS/40/2021
a) VH MAS jmenovala zapisovatelku dnešního jednání Žanetu Rosovou
b) VH MAS schválila ověřovatele zápisu M. Tomášovou a V. Kubešovou
c) VH MAS schvaluje program jednání VH v předneseném znění.
(pro: 22, 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 15.6.2021:
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

d) VH MAS určuje jako hraniční projekt Výzvy č.6 MAS-PRV Žádost o dotaci č. 06-2021-103 žadatel Michaela 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

Usnesení splněno. Žadatelka M. Hradilová akceptovala ponížení dotace, 26 projektů zaregistrováno na RO SZIF.
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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Usnesení splněno. Výběr projektů Výzvy č. 7 MAS-PRV proběhne na jednání Výboru MAS 24.8.2021.
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
Usnesení splněno.
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.
Usnesení splněno. Opatření k nápravě splněno ke dni 11.8.2021.
UVHMAS/31/2021
VH MAS bere na vědomí Zprávu nezávislého auditora za rok 2020
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
Usnesení splněno. Výroční zpráva zaslána do Sbírky listin a vyvěšena na web MAS Hranicko.
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
Usnesení splněno. DPP členům vyplaceny ve mzdách za 6/2021.
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
Usnesení splněno.
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.
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b) VH MAS schvaluje uzavření DPP se členy VK na období 1.7.2021 do 30.6.2023
Usnesení splněno. DPP připraveny k podpisu.
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
Usnesení splněno. Výbor MAS dne 24.8. schválí 13. výzvu MAS-IROP Bezpečnost dopravy IV., která bude vyhlášena
v září 2021
UVHMAS/37/2021
a) VH MAS projednala aktualizaci Interních postupů MAS-IROP
b) VH MAS schválila aktualizaci Interních postupů MAS-IROP
Usnesení splněno. Interní postupy MAS-IROP prošly připomínkováním Řídícího orgánu, došlo ke změnám viz opětovné
schválení Interních postupů jako bod dnešního jednání.
UVHMAS/38/2021
VH MAS bere na vědomí informace o přípravě projektu MAP pro Hranicko III.
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
Usnesení splněno. Schválení SCLLD „Strategie rozvoje regionu Hranicko 2021-2027“ je jedním z bodů dnešního jednání.

UVHMAS/41/2021
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: 22, proti: 0, zdržel se: 0)

3.

Ukončení členství v MAS Hranicko z. s. (Šnajdárek Oldřich)

Dne 8.8.2021 zaslal pan Šnajdárek Oldřich email s rozhodnutím o ukončení členství v MAS předsedovi
Výboru MAS. Členský příspěvek uhradil dne 7.4.2021.

Na jednání dorazila B. Hlaváčková. Přítomno členů na jednání: 23
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UVHMAS/42/2021
a) VH MAS schválila ukončení členství Oldřicha Šnajdárka.
(pro: 23, proti: 0, zdržel se: 0)

Na jednání dorazila M. Pavelková. Přítomno členů na jednání: 24

4.

Schválení SCLLD „Strategie rozvoje regionu Hranicko 2021-2027“

F. Kopecký uvedl, že MAS Hranicko do 31.8. podá na MMR ke schválení SCLLD pro roky 2021 – 2027 pod
názvem: „Strategie rozvoje regionu Hranicko 2021-2027“. V rámci přípravných činností proběhlo:
- dotazníkové šetření obyvatelstvo
- dotazníkové šetření mezi podnikateli a zemědělci
- Řízené rozhovory se starosty
- řízené rozhovory s řediteli škol
- vyhodnocení trendů na základě datových sad pro MAS z ČSÚ
- analýza rozvojových strategií MR Záhoran, města Hranice a sektorových strategií jako např. střednědobý
plán sociálních služeb, plán mobility města Hranice ad.
- 1. sada jednání pracovních skupin: vytvoření 3 SWOT analýz za 3 základní oblasti dle zaměření jednotlivých
pracovních skupin
- 2. sada jednání pracovních skupin: aktualizace a revize strategické části SCLLD z roku 2014, přetvoření na
aktuální strategickou část
- průběžně schůzky a koordinace řešitelského týmu
- Veřejné projednání SCLLD včetně zveřejnění podkladů
- emailová rozesílka podkladů členům MAS, starostům a aktérům s možností připomínkování
Poté F. Kopecký blíže specifikoval jednotlivé rozvojové potřeby a specifické cíle uvedené ve strategické části
SCLLD.

UVHMAS/43/2021
a) VH MAS projednala SCLLD „Strategie rozvoje regionu Hranicko 2021-2027“
b) VH MAS schválila SCLLD „Strategie rozvoje regionu Hranicko 2021-2027“
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c) VH MAS pověřuje hlavního manažera pro realizaci SCLLD podáním SCLLD „Strategie rozvoje regionu
Hranicko 2021-2027“ na Ministerstvo pro místní rozvoj
(pro: 24, proti: 0, zdržel se: 0)

5.

Zpráva KK MAS o posouzení stížnosti člena MAS

M. Šimák 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. M. Šimák na jednání přečetl závěry a doporučení KK ze zápisu KK 4.8.2021.
V. Skácel uvedl, že Výbor MAS se tímto bodem také zabýval na svém dnešním jednání a souhlasí s doporučením KK týkajícím se změny Stanov MAS Hranicko, tak jak je navrhuje KK MAS. Dodal, že aby se nekřížila pozice
hlavního manažera MAS a člena MAS u F. Kopeckého v otázkách týkajících se výběru projektů pro získání podpory z jednotlivých fichí, bude před projednáváním těchto bodů předcházet hlasování VH k tomu, zda bude F.
Kopeckému umožněno hlasování.
V rámci diskuse vystoupila A. Holčáková mimo jiné taktéž k závěru KK ze zápisu 4.8.2021:
Doporučení Kontrolní komise MAS:
- KK MAS doporučuje managementu MAS, aby do budoucna nedával členů žádná doporučení týkající se střetu zájmu, každý ať si možný
střet zájmu vyhodnotí sám dle Etického kodexu a Přílohy č. 2 Prohlášení o neexistenci střetu zájmů.
- KK MAS také doporučuje Valné hromadě MAS zvážit změnu Stanov MAS Hranicko v části III – Orgány spolku, článek 10. Valná hromada,
bod 9. tak, aby bylo ošetřeno, že institut plné moci k zastupování na jednání VH bude využíván členy MAS mimořádně, a naopak nebude
využíván pravidelně s důsledkem dlouhodobé kumulace hlasů do rukou jedné osoby. Také KK doporučuje, aby byl důsledně dodržován postup
udílení plných mocí, a to podpis zmocnitele přímo před pracovníky managementu MAS nebo tento podpis úředně ověřený.

s dotazem co to znamená využití plné moci mimořádně? Požádala, aby to bylo přesněji specifikováno ve
stanovách.
V rámci diskuse vystoupil také A. Hradil a to zejména ke střetu zájmu členů MAS.

UVHMAS/44/2021
a) VH MAS projednala zprávu KK MAS o posouzení stížnosti člena MAS
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b) VH MAS ukládá předsedovi MAS a managementu MAS na příští jednání VH předložit návrh změny stanov
dle doporučení KK MAS
(pro: 22, proti: 0, zdržel se: 2)

6.

Různé
 Informace o aktuálních výzvách a čerpání SCLLD

MAS-IROP – v září bude vyhlášena poslední 13. Výzva Bezpečnost dopravy IV.
MAS-PRV – ve Výzvě č.7 zůstalo nedočerpáno cca 1,3 mil. Kč. MAS na podzim rozhodne, zda bude znovu
vyhlášena výzva pro MŠ a ZŠ nebo budou prostředky převedeny do jiných oblastí. Dle harmonogramu má
být další Výzva v prosinci a to na veřejná prostranství.
VH také na podzim rozhodne o rozdělení alokací na roky 2022 – 2023 do stávajících Fichí

 Realizace MAP II., Příprava MAP III.
MAP II, shrnutí aktivit za období červen - srpen 2021
2.6. 2021 Setkání ředitelů k tématu metodických kabinetů, regionálního ŠVP a MAP III
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)
23.8.2021 Vzdělávací aktivita pro pedagogy: Cesta správného nastavení hlasu
Plánované vzdělávací (a jiné) aktivity na září a říjen 2021:
září 2021 - kompletace žádosti MAP III a její podání na MŠMT
8.9. 2021 Setkání ředitelů k tématu regionálního ŠVP
9.9. 2021 Bezpečnost na internetu
16.9. 2021 Setkání lídrů rozvoje jednotlivých gramotností v regionu
20.9.2021 Prevence vadného držení těla
23.9. 2021 ŘV MAP (agenda: MAP III, evaluace projektu, opatření pro rovné příležitosti)
7.10. 2021 Workshop k inkluzi
říjen 2021 - aktualizace strategického rámce MAP II

Příprava MAP III.
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Výbor MAS na svém jednání 6. dubna 2021 pověřil management MAS přípravou žádosti o dotaci do této
výzvy do 30. 9. 2021. Management MAS ve spolupráci s odborným týmem MAP pokračuje v přípravě žádosti
o dotaci (ŽoD) do výzvy č. 02_20_082 Akční plánování v území, jejíž jednou aktivitou A jsou Místní akční
plány rozvoje vzdělávání III (MAP III). Projekt MAP III naváže plynule na MAP II a bude se realizovat v době 1.
8. 2022 - 30. 11. 2023. V tomto projektu nelze realizovat implementační aktivity, rozpočet (max. 2.125.000,-)
je určen pouze na udržení základního týmu, aktualizaci dokumentace a evaluaci projektu.
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 – splněno
3. Projednání žadatele v území – není povinné, ale dle rozhodnutí předsedy Výboru MAS to uděláme
stejně jako před podáním ŽoD MAP II – realizujeme
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 – realizujeme, sbíráme od škol Souhlasy s realizací MAP, které kromě ředitele podepisuje také zřizovatel
Žádost bude připravena k podání do 30. 9. 2021.

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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 Šablony


Šablony II – k 31.8.2021 ukončí realizaci 5 projektů, v realizaci zůstávají ještě 4 projekty, které využily
možnosti prodloužení na max. možnou dobu tedy do 28.2.2022.



Šablony III – do této výzvy školy podaly 24 žádostí o dotaci (o 1 míň než v Šablonách II → tedy 7 škol
nepodalo žádost), celková výše dotace je 12.010.688,-. Max. doba realizace je do 30. 6. 2023.

 Šablony pro NNO
Šablony pro NNO (= Podpora zvyšování kvality neformálního vzdělávání v Olomouckém kraji)
V projektu je MAS Hranicko v pozici partnera s finančním příspěvkem. Výše dotace pro naši MAS je
733.646,-, prozatím byla proplacena zálohová platba a částka za zrealizované aktivity vykázané ve zprávách o
realizaci v celkové výši 217.490,-.
Cílem projektu je podpořit rozvoj lidí, kteří se věnují práci s mládeží prostřednictvím neformálního
vzdělávání. Projekt umožňuje pracovníkům neformálního vzdělávání rozšíření znalostí a zvyšování
kompetencí v oblasti nových metod a forem práce. Jedná se zejména o osobnostně sociální rozvoj
prostřednictvím sdílení zkušeností, realizací klubů také získání kompetencí v polytechnickém či projektovém
vzdělávání, badatelských aktivitách a v oblasti čtenářské a matematické gramotnosti.
Projekt byl ovlivněn nouzovým stavem, kdy se aktivity nesměly realizovat. Po zmírnění mimořádných
opatření se opět rozběhl v červnu 2021. Prozatím bylo zrealizováno 6 Projektových dnů zaměřených na
témata: Hasiči, BESIP, Den na farmě, Hudební a taneční den. Ostatní aktivity (Projektové dny v klubovně
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(29), Projektové dny mimo klubovnu (25), Vzdělávání (8), Kluby v neformálním vzdělávání (13) a Sdílení
zkušeností pracovníků v neformálním vzdělávání prostřednictvím vzájemných návštěv (5)) se připravují ve
spolupráci s koordinátorkou projektu O. Vilímkovou.
Aktivity zatím realizují, či plánují – Knihovna Rakov, Psohlavci Hranice, z.s., Knihovna Všechovice, Knihovna
Hustopeče nad Bečvou a Bobří zahrada z.s., která nahradila Knihovnu Potštát.
Ukončení fyzické realizace projektu je do 31. 8. 2023.

 MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt®
V červenci a v srpnu 2021 probíhá podepisování smluv mezi MAS Hranicko a výrobci, s předáváním Certifikátů.
Zástupci MAS se účastnili Pracovních skupin ARZ. Společně s výrobci připravují podklady pro Čtvrtletník ARZ.
Oficiální web značky: http://www.regionalni-znacky.cz/moravska-brana/

Vojtěch Skácel
předseda Výboru MAS

Zapsala: Žaneta Rosová

Ověřovatelé zápisu:
Marcela Tomášová

Vladimíra Kubešová
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