
 

Zápis z jednání Výboru MAS 

konaného dne 1. března 2022 

 

Dnešnímu jednání Výboru MAS je přítomno 6 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) 

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

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

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

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

Přítomno členů: 6 

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

později 

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

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

 

Omluveni: 

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

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

 

Přítomni za kancelář MAS: 

Ž. Rosová, H. Gaďurková, O. Vilímková, V. Závrská a F. Kopecký (připojen online) 

 

Hosté: 

 Ivan Fibich – ZŠ a MŠ Bělotín – předseda VK MAS 



 

 

Program jednání Výboru MAS konaného dne 1. března 2022, od 15:30 hod.: 

1. Kontrola plnění usnesení 

2. Výběr projektů 13. výzva MAS-IROP Bezpečnost dopravy IV. 

3. Protokol o finanční kontrole Centra pro regionální rozvoj projektu Režie I. (ze dne 

21.10.-22.10.2021) 

4. Dodatek č. 5 k nájemní smlouvě Rent Buildings plus s.r.o. 

5. Personální záležitosti MAS Hranicko 

6. Různé 

• MAP II. 

• MAP III. 

 

V. Skácel se dotázal, zda 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 

23.11.2021: 

UVMAS/22/2021 

a) Výbor MAS projednal aktualizace Rozpočtu Režie I. a Režie II. 

b) Výbor MAS schválil aktualizace Rozpočtu Režie I. a Režie II. 

Usnesení splněno. 

UVMAS/23/2021 

a) Výbor MAS projednal DPP L. Hošťálkové, prodloužení pracovní smlouvy Zaměstnance 

pro realizaci SCLLD/DPP pracovníka a koordinátora Šablon pro NNO a pracovní 

smlouvy Asistenta pro realizaci SCLLD 

b) Výbor MAS schválil DPP L. Hošťálkové dle důvodové zprávy 



 

c) Výbor MAS schválil prodloužení pracovní smlouvy Zaměstnance pro realizaci SCLLD a 

DPP pracovníka a koordinátora Šablon pro NNO do konce roku 2022 

d) Výbor MAS schválil změnu pracovní smlouvy Asistenta pro realizaci SCLLD a nový 

mzdový výměr Asistenta pro realizaci SCLLD od 1.1.2022 - navýšení HM o 3 tis. 

Kč/měs. 

Usnesení splněno. DPP, prodloužení smluv, změna pracovní smlouvy a nový mzdový výměr 

podepsány oběma stranami. 

UVMAS/24/2021 

a) Výbor MAS projednal Harmonogram Výzev MAS na rok 2022 

b) Výbor MAS schválil Harmonogram Výzev MAS na rok 2022 variantu a) v důvodové 

zprávě 

Usnesení splněno.  

UVMAS/25/2021 

a) Výbor MAS projednal soubor stanovisek k rozvoji lokality Hranický kras 

b) Výbor MAS pověřuje vedoucího manažera Kopeckého k zastupování MAS Hranicko ve 

věcech týkajících se rozvoje lokality Hranický kras 

c) Výbor MAS pověřuje F. Kopeckého o podání zprávy o činnosti na nacházejících 

jednáních Výboru MAS 

Usnesení průběžně plněno. Manažer pokračuje v přípravách vzniku pracovní skupiny, jedná 

s aktéry. 

UVMAS/26/2021 

a) Výbor MAS bere na vědomí podpis Dodatku č. 1 k partnerské smlouvě projektu 

Zvyšování kvality neformálního vzdělávání  

Usnesení splněno. 

a kontrolu plnění usnesení z per rollam hlasování Výboru MAS ze dne 26.1.2022: 

UVMAS/1/2022 

Výbor MAS schvaluje vyhlášení výzvy č. 8 dotačního programu MAS-PRV 

Usnesení splněno. Výzva č.8 vyhlášena s uzávěrkou 10.3.2022 



 

 

UVMAS/2/2022 

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: 6; proti: 0; zdržel se: 0) 

 

2. Výběr projektů 13. výzva MAS-IROP Bezpečnost dopravy IV. 

V. Skácel přivítal předsedu Výběrové komise MAS I. Fibicha a předal mu slovo. Ten uvedl, že 

dne 24.2.2022 proběhlo jednání VK na němž byla vytvořena tabulka Věcné hodnocení – pořadí 

projektů po jednání VK MAS k 13. výzvě MAS-IROP Bezpečnost dopravy IV. (ta byla členům 

Výboru MAS zaslána v pátek 25.2.2022). Upřesnil, že jediným hodnoceným projektem této 

výzvy byl projekt žadatele Obce Všechovice s názvem Bezpečnost dopravy v obci Všechovice. 

Na jednání byl promítnut kontrolní list pro věcné hodnocení. 

 

Přišel pan A. Hradil. Přítomno členů: 7 

 

Všichni přítomní členové Výboru MAS podepsali Etický kodex.  

V. Skácel se dotázal, zda se někdo z přítomných cítí být vůči žadateli ve střetu zájmu.  

Nikdo nevystoupil. 

Výběr projektů  

Pokud se jedná o potvrzení výsledků věcného hodnocení (počet dosažených bodů, pořadí projektů a navržená 
výše podpory) a schválení výběru projektů, které splnily minimální bodovou hranici a na jejich financování 
dostačuje alokace dané výzvy MAS, podjatá osoba se může této části jednání rozhodovacího orgánu MAS 
formálně zúčastnit v zájmu zajištění jeho usnášeníschopnosti, ale zdrží se diskuze i hlasování (započítává se do 
kvóta).   

 
Následně bylo ověřeno, že při rozhodování o hodnocení a výběru projektů náleželo nejméně 

50 % hlasů partnerům (členům orgánů), kteří nezahrnují veřejný sektor. 



 

MAS zajistí, aby při rozhodování o hodnocení a výběru projektů náleželo nejméně 50 % hlasů partnerům (členům 

orgánů), kteří nezahrnují veřejný sektor.  

Veřejný sektor 28,57 % hlasů partnerů (=2 osoby), Soukromý sektor 71,43 % hlasů partnerů (= 

5 osob). Z přítomných 7 členů. 

Věcné hodnocení – pořadí projektů po jednání Výběrové komise MAS 

Název MAS MAS Hranicko z. s. 

Dotační program MAS-IROP 

Název výzvy 13. Výzva MAS-IROP Bezpečnost dopravy 
IV. 

Minimální počet bodů pro splnění podmínek věcného hodnocení v této Výzvě: 38 bodů 

Pořa

dí 

Registrač

ní číslo 

projektu 

Žadatel Název 

projektu 

Místo 

realizace - 

obec 

Celko

vé 

způs

obilé 

výdaj

e 

Požadov

aná 

dotace  

Věcné 

hodnoce

ní – 

počet 

bodů 

statut 

1. 

CZ.06.4.5

9/0.0/0.0

/16_038/

0016996 

Obec 

Všechovic

e 

Bezpečnost 

dopravy v 

obci 

Všechovice 

Všechovic

e 

974 1

41 Kč 

925 433 

Kč 
64 

podmínky 

věcného 

hodnocení 

splněny 

 

 

UVMAS/3/2022 

11. Výzva MAS-IROP 

Počet přijatých žádostí  1 

Počet Žádostí doporučených k získání podpory 1 

Součet celkových způsobilých výdajů projektů doporučených 

k podpoře 

974 141 Kč 

Alokace 13. Výzvy  974 141 Kč 



 

a) Výbor MAS projednal závěry a předložené podklady z jednání Výběrové komise 24.2.2022 

b) Výbor MAS v rámci výzvy 13. MAS-IROP Bezpečnost dopravy IV. schválil projekt vybraný 

k realizaci: Obec Všechovice – Bezpečnost dopravy v obci Všechovice 

(Pro: 7; proti: 0; zdržel se: 0) 

 

3. Protokol o finanční kontrole Centra pro regionální rozvoj (CRR) projektu 

Režie I. (ze dne 21.10.-22.10.2021) 

Ž. Rosová uvedla, že ve dnech 21.10.2021 – 22.10.2022 proběhla na MAS Hranicko z. s. 

finanční kontrola z CRR na projektu Režie I.. Výsledek kontroly uveden v Protokolu o fin. 

kontrole, který byl součástí podkladů pro jednání. Uvedla, že předmětem kontroly byly 

náhodně vybrané výdaje týkající se 9. a 10. etapy projektu Režie I. = pokladní doklady, faktury, 

mzdová evidence a účetnictví, cestovné aj., dále doklady týkající se setkávání v rámci projektu 

(pozvánky, prezenční listiny, zápisy z jednání, smlouvy, směrnice, stanovy, jednací řády, etické 

kodexy,  atd.). Také originály dokumentů potvrzujících plnění indikátoru č. 93508-Počet 

úspěšně zrealizovaných výzev MAS v 9. a 10. etapě, indikátoru č. 82000-Počet uskutečněných 

školení, seminářů, workshopů a konferencí za celou dobu realizace projektu.  

Závěr kontroly: Byla zjištěna 2 pochybení.  

U pochybení č. 1 nebyla dodržena podmínka povinné publicity v rámci projektu na dvou 

prezenčních listinách. Ž. Rosová upřesnila, že se jednalo o to, že logo EU nebylo na prvním 

místě tzn. před ostatními logy. Za pochybení č. 1 byla MAS stanovena finanční oprava ve výši 

3.479,36,-Kč.  

U pochybení č. 2 nebyly dodrženy limity pohonných hmot, stravného a u ubytování vyplývající 

z vyhlášky 589/2020 o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových 

vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování 

cestovních náhrad a to konkrétně na čtyřech cesťácích. Za pochybení č. 2 byla MAS stanovena 

finanční oprava ve výši 19,03,-Kč.  

Celkem tedy 3.498,39,-Kč. 



 

Proti kontrolním zjištěním bylo možné podat námitky, čehož jsme po konzultaci z předsedou 

výboru MAS nevyužili. Dne 1.3.2022 jsme obdrželi Výzvu k vrácení peněžních prostředků ve 

výši 3.498,39,-Kč. 

Přišla V. Kubešová a P. Kočnarová. Přítomno členů: 9 

 

UVMAS/4/2022 

a) Výbor MAS projednal Protokol o finanční kontrole CRR projektu Zlepšení řídicích a 

administrativních schopností MAS Hranicko z. s. 

b) Výbor MAS bere na vědomí závěr kontroly CRR projektu Zlepšení řídicích a 

administrativních schopností MAS Hranicko z. s. 

c) Výbor MAS schválil vrácení peněžních prostředků dle závěru kontroly CRR projektu 

Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS Hranicko z. s. 

(Pro: 9; proti: 0; zdržel se: 0) 

 

4. Dodatek č. 5 k nájemní smlouvě Rent Buildings plus s.r.o. 

V. Skácel uvedl, že MAS Hranicko má Smlouvu o nájmu prostoru sloužícího ke spolkové činnosti 

uzavřenou s RENT BUILDINGS PLUS,s.r.o. od 12.6.2015 do 30.6.2024 (dle Dodatku č. 4). 

Měsíční platba nájemného je rozdělena na 2 částky: 

1) Nájemné 5.000,-/měs. 

2) Ostatní služby (el. energie, vodné, stočné, teplá voda, plyn a odvod odpadu) 3.675,-

/měs. bez DPH 21% (=4.446,75,-/měs.) 

Celkem 9.446,75,-/měs. 

Návrh dodatku č. 5 ke smlouvě o nájmu prostoru sloužícího ke spolkové činnosti viz. podklady 

zahrnuje navýšení: 

1) Nájemné 5.845,-/měs. 

2) Ostatní služby 4.792,50,-/měs. Bez DPH 21% (=5.798,9,-/měs.) 

Celkem 11.643,9,-/měs.  

což je navýšení o 2.197,15,-/měs. 



 

 

V. Skácel, přiznal, že při uzavírání smlouvy jsme do smlouvy opomenuli zapracovat inflační 

doložku. Navrhuje tedy do návrhu dodatku č. 5 od RENT BUILDINGS PLUS,s.r.o. doplnit také 

inflační doložku. V. Skácel návrh dodatku č. 5 projedná také se zástupcem RENT BUILDINGS 

PLUS,s.r.o. I. Lesákem a finální verze dodatku č. 5 bude předložena ke schválení Výboru MAS. 

 

UVMAS/5/2022 

a) Výbor MAS projednal Dodatek č. 5 ke smlouvě o nájmu prostoru sloužícího ke spolkové 

činnost s RENT BUILDINGS PLUS,s.r.o. 

b) Výbor MAS pověřuje předsedu výboru MAS doplněním návrhu Dodatku č. 5 ke smlouvě 

o nájmu prostoru sloužícího ke spolkové činnost s RENT BUILDINGS PLUS,s.r.o. o 

inflační doložku 

c) Výbor MAS pověřuje předsedu výboru MAS projednáním nového návrhu Dodatku č. 5 

se zástupci RENT BUILDINGS PLUS,s.r.o. a předložení finální verze návrhu Dodatku č. 5 

výboru MAS 

(Pro: 9; proti: 0; zdržel se: 0) 

 

5. Personální záležitosti MAS Hranicko 

Ž. Rosová uvedla, že dle tab. Mzdové výdaje zam. MAS, jejíž aktualizaci pravidelně schvaluje 

Výbor MAS na svém jednání, měla V. Závrská nový mzdový výměr od 1.7.2021, reálně však 

k úpravě mzdy nedošlo. Výbor MAS proto na tomto jednání schvaluje aktualizovanou tabulku 

Mzdové výdaje zam. MAS, v níž bude mít V. Závrská nové mzdové výměry první od 1.1.2022 a 

druhý od 1.2.2022. 

 

UVMAS/6/2022 

a) Výbor MAS projednal Mzdový výměr Hlavního manažera MAP II. od 1.1.2022 a Mzdový 

výměr Hlavního manažera MAP II. od 1.2.2022 



 

b) Výbor MAS schválil Mzdový výměr Hlavního manažera MAP II. od 1.1.2022 a Mzdový 

výměr Hlavního manažera MAP II. od 1.2.2022 

(Pro: 9; proti: 0; zdržel se: 0) 

 

6.  Různé 

• MAP II. 

shrnutí aktivit za období prosinec 2021 - únor 2022 

Metodika logopedické péče pro pedagogy (vzdělávací akce probíhá průběžně) 

Logohrátky (vzdělávací akce probíhá průběžně) 

14.12.2021 Blažena Mačáková: Oceňující ptaní - efektivní metody pro rozvoj týmu i 

jednotlivce (seminář pro ředitele) 

20.12.2021 Kurz pro pedagogy Příběh pana Tydýta (k inkluzivnímu vzdělávání) 

Příběhy pana Tydýta (cyklus zážitkových programů pro předškoláky a 1. stupeň ZŠ) 

článek zde 

Pronájem termokamer pro ZŠ v regionu, navazující na workshop Využití termokamer ve 

výuce ( do konce roku 2021) článek zde 

Na základě impulsů ředitelů vznikly 2 pracovní skupiny zabývající se rozvojem digitální 

gramotnosti na prvním a na druhém stupni ZŠ, které pro školy připravují podklady, jak zapojit 

digitální technologie do výuky nejen v informatice, ale i v ostatních předmětech.  

Pracovní skupina předškolní vzdělávání a péče zorganizovala už podruhé vánoční akci „Dětské 

vánoční poselství“, kdy děti z MŠ v regionu natáčely pásma koled, písniček a vystoupení a ve 

spolupráci s rodiči vyráběly vánoční ozdoby, které byly předány Domovu seniorů Hranice, aby 

seniorům zpříjemnily Vánoce. videoreportáž 

Evaluace projektu, třetí průběžná sebehodnotící zpráva  (prosinec 2021) 

12.1.2022 Matematická pregramotnost - webinář (L. Bínová) 

22.2.2022 Havelková: deskové a karetní hry do výuky 

24.2.2022 setkání všech pracovních skupin k aktualizaci dokumentace MAP 

https://ihranice.cz/2310/deti-z-materskych-a-zakladnich-skol-se-zapojily-do-zazitkoveho-programu-o-odlisnosti-prijeti-kamaradstvi-a-pravych-zivotnich-hodnotach?fbclid=IwAR1X08wm6-AvL1q-NWKe_ZlAwUgKpB5-PaASikcMM2KDXezUDRWqA6wts_I
https://ihranice.cz/2308/zaci-na-hranicku-si-mohli-vyzkouset-termokamery-ve-vyuce-prirodovednych-a-technickych-predmetu?fbclid=IwAR2J7kWe_mYiZqbSjwDuDD8loaiGdtQaEaWFWyDRqfGPwQRtJ1B3dDqoWc4
https://www.youtube.com/watch?v=XbeXp24qXKg&t=725s


 

Realizace projektu MAP II bude ukončena k 31.7.2022, v poslední fázi projektu nás čekají 

následující aktivity:  

✓ Aktualizace Popisu potřeb škol  

✓ Aktualizace dokumentace MAP II včetně Strategického rámce s tabulkou investičních 

priorit na nadcházející období 2021+  

✓ Příprava závěrečného setkání s odbornou veřejností i širší veřejností k projektu MAP  

✓ Vzdělávací aktivity  

9.3.2022 Já se z toho zblázním (Tvrdoň, Opravil) 

22.3.2022 Situační vedení s důrazem na koučovací přístup (B. Mačáková) 

24.3.2022 Workshop pro ŘV MAP k inkluzi s B. Mačákovou 

29.3.2022 Minikonference k popisu potřeb škol  

31.3.2022 Výjezd ředitelů na Sluňákov 

12.4.2022 O talentu pro ředitele II Dita Palaščáková 

12.4.2022 Kulatý stůl kariérních poradců o talentu, Dita Palaščáková 

27.4. 2022 Komunikace pro vedoucí pracovníky (Tvrdoň, Opravil) 

✓ Propagace projektu  

5.5.2022 Den s MAPem (dvorana/zámecká zahrada) - závěrečná prezentace projektu MAP 

pro odbornou i širší veřejnost spojená s tiskovou konferencí 

 

• 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) 

Schválený rozpočet:  2.121.020,16 (1.515.014,40 mzdy, 606.005,76 paušální náklady) 



 

22. 10. 2021       ukončena kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti po doplnění 

17. 12. 2021       ukončeno věcné hodnocení 

4. 1. 2022            výzva k doložení podkladů před vydáním právního aktu  

12. 1. 2022          doplněny podklady pro přípravu právního aktu – všechny byly v pořádku 

nyní                Žádost o podporu splnila podmínky pro vydání právního aktu o poskytnutí 

 

předpokládáme: 

březen 2022      vydání právního aktu k projektu 

červen 2022       dle finančního plánu proplacení zálohové platby (1.060.510,-) 

1. 8. 2022            začátek realizace projektu 

 

 

Zapsala: Žaneta Rosová 

 

      Vojtěch Skácel 

              předseda výboru MAS 

 


