
 
 

 

Zápis z jednání Výboru MAS 

konaného dne 21. září 2021 

 

Dnešnímu jednání výboru MAS je přítomno 7 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) 

Václav Vomáčka – Městys Hustopeče n.B. (sektor V; 1-obce) 

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

Mirko Troup – FO Hranice (sektor S; 6-občané) 

Petra Kočnarová – Obec Skalička (sektor V; 1-obce) 

Přítomno členů: 7 

 

Omluveni: 

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

Radim Haitl – Obec Střítež n.L. (sektor V; 1-obce) 

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

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

 

Přítomni za kancelář MAS: 

Žaneta Rosová, Hana Gaďurková, Vladislava Závrská 

 



 
 

 

 

Návrh programu jednání výboru MAS konaného dne 21.9. 2021, od 15:30 hod.: 

1. Kontrola plnění usnesení 

2. Schválení podání žádosti MAP III  

3. Prodloužení kontokorentního úvěru MAS Hranicko 

4. Personální záležitosti MAS Hranicko  

5. Poděkování dlouholetým členům MAS Hranicko 

6. 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 se o kontrolu plnění usnesení z jednání Výboru MAS ze dne 

24.8.2021: 

UVMAS/15/2021 

a) Výbor MAS projednal zprávu o průběhu hodnocení a pořadí projektů Výzvy č. 7 MAS-PRV 

b) Výbor MAS schválil pořadí projektů Výzvy č. 7 MAS-PRV 

c) Výbor MAS schvaluje seznam vybraných/nevybraných Žádostí o dotaci Výzvy č. 7 MAS-PRV 

Usnesení splněno. Registrace na SZIF proběhla dne 31.8.2021. 

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. 

Usnesení splněno. Výzva je ve fázi konzultace s řídícím orgánem, ŘO schválí výzvu po dokončení 

konzultací a schválení Interních postupů IROP, čekáme na vypořádání třetího kola připomínek. 

 



 
 

 

UVMAS/17/2021 

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: 7; proti: 0; zdržel se: 0) 

 

2. Schválení podání žádosti MAP III  

H. Gaďurková uvedla, že Výbor MAS na svém jednání 6.4. 2021 pověřil management MAS 

přípravou žádosti o dotaci do této výzvy do 30. 9. 2021. Management MAS ve spolupráci s 

odborným týmem MAP připravil žádosti o dotaci (ŽoD) do výzvy č. 02_20_082 Akční plánování 

v území, jejíž jednou aktivitou jsou Místní akční plány rozvoje vzdělávání III (MAP III).  

 

Název projektu: Místní akční plán vzdělávání pro území SO ORP Hranice III 

Název žadatele: MAS Hranicko z. s. 

Doba realizace: 1. 8. 2022 – 30. 11. 2023 (16 měsíců) 

Rozpočet: max. 2.125.000,- (max. 1.517.857,- mzdy, 607.142,- paušální náklady)  

H. Gaďurkova podrobně představila přítomným členům Výboru rozpočet projektu MAP III. 

 

Složení týmu MAP III: 

Administrativní tým: 

Hlavní manažer 

Finanční manažer + administrátor 

Odborný tým: 

 Koordinátor MAP 

 Odborný konzultant/expert ICT 

 Vedoucí pracovních skupin (7 osob) 

 Členové pracovních skupin (cca 35 osob) 

 



 
 

 

Aktivity projektu: 

KA1 – Řízení projektu 

KA2 – MAP III 

• A1 Rozvoj a aktualizace MAP 

o A1.1 – Řízení procesu rozvoje a aktualizace MAP 

o A1.2 – Zpracování komunikačního plánu 

o A1.3 – Pracovní skupina pro financování – povinná 

o A1.4 – Pracovní skupiny pro rozvoj gramotností  

o A1.5 – Pracovní skupina pro rovné příležitosti  

o A1.6 – Pracovní skupiny pro další témata – PS Předškolní vzdělávání a péče, PS 

Podnikavost a iniciativa, polytechnické vzdělávání, kariérové poradenství, PS 

Informatika a robotika 

o A1.7 – Podpora škol v plánování  

o A1.8 – Místní akční plánování 

o A1.9 – Spolupráce s projektem KAP  

o A1.10 – Spolupráce s projektem poskytujícím metodickou podporu akčnímu 

plánování v území 

o A1.11 – Spolupráce s ostatními projekty IPs, IPo koncepčními 

• A2 Evaluace procesu místního akčního plánování 

 

Dodala, že 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 

 

UVMAS/18/2021 

a) Výbor MAS bere na vědomí hlavní parametry žádosti o dotaci MAP III. 

b) Výbor MAS schvaluje podání žádosti o dotaci MAP III. do 30.9.2021 

(Pro: 7; proti: 0; zdržel se: 0) 

 

 

https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-20-082-akcni-planovani-v-uzemi/text-vyzvy.htm


 
 

 

3. Obnova kontokorentního úvěru MAS Hranicko 

Ž. Rosová uvedla, že Výbor MAS schválil využití kontokorentního úvěru na předfinancování 

Režií I. MAS a projektu MAP II pro roky 2019, 2020 a 2021. Den splatnosti kontokorentního 

úvěru za rok 2021 je k 31.12.2021. Současný stav vlastních fin. prostředků na BÚ MAS k 31. 8. 

2021 byl 2.355.936,07,-Kč. Do konce roku budeme podávat ŽOP MAP II ve výši cca 1.600.000,-

Kč, tyto fin. prostředky by měly být připsány na účet, do konce roku 2021. Do 30.11. 2021 

musíme podat také ŽOP Režií I. za 11. etapu, její vyplacení předpokládáme až v únoru 2022.  

Zahájili jsme jednání s ČS a.s. k obnovení kontokorentního úvěru od 1.1.2022 na celý rok 2022. 

Výše kontokorentního úvěru by byla ve výši 1. mil. Kč. To nám zajistí předfinancování jak Režií 

I. tak projektu MAP II. 

Informace z ČS a.s. ke kontokorentnímu úvěru pro rok 2022: Novinkou pro MAS Hranicko pro 

rok 2022 je závazková provize, což je úrok z nečerpané částky. Důvod, proč bude v roce 2022 

účtován je ten, že poslední sledované období k úvěrovému návrhu (25.7.2020-24.7.2021) byl 

kontokorent čerpán přesně 0 dní, tedy na úrocích banka vydělala 0,-Kč, což pro ni není 

rentabilní, a proto bude zavedena závazková provize. Oproti jiným klientům je ale velmi nízká 

a to pouze 0,25% ročně. Co to znamená v Kč? Když nebudete celý měsíc v mínusu na účtu, tak 

za závazkovou provizi zaplatíte 208,-Kč/měsíc. 

Současné poplatky ČS a.s.: 

Cena za vedení kontokorentního úvěru je 300,-Kč/měs. 

Ceny za služby (vedení účtu, Business 24, transakce, účetní položka, příplatky za úhrady aj.) 

bývají mezi 400-500,-Kč/měs. 

 

UVMAS/19/2021 

a)     Výbor MAS projednal podmínky obnovy kontokorentního úvěru u České Spořitelny a.s. 

dle předloženého návrhu Smlouvy o kontokorentním úvěru č. 1891956309/21/LCD a 



 
 

 

souvisejících dokumentů na předfinancování Režií I. a Režií II. MAS, projektu MAP II. a 

MAP III. na rok 2022 

b)     Výbor MAS schvaluje obnovu kontokorentního úvěru na rok 2022 za stanovených 

podmínek Českou Spořitelnou a.s. včetně zajištění uvedeném v návrhu Smlouvy o 

kontokorentním úvěru č. 1891956309/21/LCD. 

c)     Výbor MAS schvaluje max. výši kontokorentního úvěru do 1 mil. Kč a pověřuje 

předsedu Výboru MAS Hranicko podpisem smlouvy s ČS a.s. 

(Pro: 7; proti: 0; zdržel se: 0) 

 

4. Personální záležitosti MAS Hranicko  

V. Skácel uvedl, že se jedná o personální záležitosti týkající se Vedoucího zaměstnance pro 

realizaci SCLLD v návaznosti na Žádost o prověření postupu MAS-A. Hradila ze dne 5.7.2021. 

Dle tab. Mzdové výdaje IROP+MAPII schválené Výborem MAS 15.12.2020 měl mít F. Kopecký 

navýšenou mzdu od 1.7.2021, na základě rozhodnutí předsedy Výboru MAS mu toto navýšení 

bylo pozastaveno a uznáno až po projednání Žádosti o prověření postupu MAS- A. Hradila 

Kontrolní Komisí MAS tj. od 1.8.2021. Výbor MAS se během diskuse rozhodl, kde pan V. Skácel 

zdůraznil zdlouhavé schvalování Interních postupů IROP ovlivněné laxním jednáním F. 

Kopeckého, že mu kompenzace nenavýšení mzdy za 7/2021 nebude doplacena.  

 

UVMAS/20/2021 

a) Výbor MAS projednal personální záležitosti MAS Hranicko 

b) Výbor MAS pověřuje předsedu Výboru MAS dořešit personální záležitosti Vedoucího 

zaměstnance pro realizaci SCLLD 

(Pro: 7; proti: 0; zdržel se: 0) 

 



 
 

 

 

5. Poděkování dlouholetým členům MAS Hranicko 

Výbor MAS se v rámci diskuse dohodl na tom, že dlouholetým členům MAS Hranicko, kteří se 

rozhodnou opustit naše řady a ukončí na svou žádost působení v MAS Hranicko bude osobně 

poděkováno na nejbližší VH MAS a obdrží dárkový koš v hodnotě 1.500,-Kč. 

 

6. Různé 

Nic. 

 

 

 

Zapsala: Ž. Rosová      

       Vojtěch Skácel 

              předseda výboru MAS 


