
 

Zápis z jednání Výboru MAS 

konaného dne 3. května 2022 

 

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) 

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

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

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) 

Přítomno členů: 7 

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

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

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

 

Omluveni: 

Petra Kočnarová – Obec Skalička (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 3. května 2022, od 15:30 hod.: 

1. Kontrola plnění usnesení 

2. Schválení Výzvy č.9 MAS-PRV 

3. Výběr projektů Výzvy č.8 MAS-PRV Fiche 20 Obnova vesnic 

4. OPZ 2021+ 

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

6. Aktualizace vnitřních směrnic MAS 

7. Spolufinancování projektu Režie I. 

8. Různé 

• Animace škol 

• 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 1.3.2022: 

UVMAS/3/2022 

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 

Usnesení splněno. Projekt předán k Závěrečnému ověření způsobilosti na CRR 

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. 

Usnesení splněno. Peněžní prostředky vráceny na účet CRR dne 1.3.2022. 

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 

Usnesení splněno. Bude řešeno na tomto jednání výboru. 

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 

Usnesení splněno.  

 

UVMAS/7/2022 

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: 7; proti: 0; zdržel se: 0) 

 

2. Schválení Výzvy č.9 MAS-PRV 

Přišli: J. Šindler, J.Černá a A. Hradil 

Přítomno členů: 10 

 

F. Kopecký uvedl, že dle dříve schváleného Harmonogramu Výzev je nyní na řadě Výzva č.9 MAS-PRV 

s 3 vyhlášenými Fichemi: F11, F12 a F20 oblast b) Mateřské a základní školy. Alokace jednotlivých Fichí 

odpovídá rozhodnutí Valné hromady o rozdělení staré nevyčerpané alokace a především alokace 

přechodného období (viz aktuální Harmonogram Výzev). Výbor MAS tak především rozhodne o: 

- datum vyhlášení a uzávěrky výzvy 

- max. rozpočet projektu pro stanovení max. dotace – v podkladu jsou ponechány částky z minulých 

výzev, které musí být upraveny vzhledem k odlišné alokaci pro Výzvu č.9. 



 

Vzhledem k tomu, že z členské základny nevzešel žádný impuls k úpravě preferenčních kritérií, jsou 

tyto ponechány pro Výzvu č.9 beze změny. 

Pzn.: v mezidobí od rozdělení alokace přechodného období došlo ve Fichích 11, 12 a 20 k úspoře 

prostředků z realizovaných projektů viz Harmonogram Výzev. Tyto prostředky prozatím nelze využít ve 

Výzvě č.9, ale musí být ponechány až pro Výzvu č.10, jelikož SZIF je nám do alokace vrátí až po 

proplacení těchto pokrácených dotací.  

Jediné využitelné prostředky pro případné navýšení alokace výzvy je nevyčerpaných cca 200.000,- Kč 

z veřejných prostranství, které lze aktuálně využít pouze pro navýšení Fiche 20 MŠ a ZŠ. Management 

MAS doporučuje Výboru tuto částku ponechat v rezervě až pro Výzvu č.10 v únoru 2023 s bližším 

vysvětlením přímo na jednání.  

Výbor potvrdil plán vyhlášení výzvy 17.5., uzávěrku 20.6. a registraci na RO SZIF 30.8.2022. 

V diskusi se členové Výboru shodli na stanovení max. výše způsobilých výdajů ve všech 3 fichích na 

1.000.000,- Kč. 

 

UVMAS/8/2022 

a) Výbor MAS projednal vyhlášení Výzvy č. 9 dotačního programu MAS-PRV 

b) Výbor MAS schválil vyhlášení Výzvy č. 9 dotačního programu MAS-PRV 

(Pro: 10; proti: 0; zdržel se: 0) 

 

3. Výběr projektů Výzvy č.8 MAS-PRV Fiche 20 Obnova vesnic 

Identifikování střetu zájmu u členů Výboru MAS – podpis Přílohy č. 2 Prohlášení o neexistenci střetu 

zájmů u těch, kteří se necítí být ve střetu zájmu. Přítomní členové Výboru MAS, kteří se cítí být ve střetu 

zájmu opustili jednací místnost. 

Tím pádem, přítomno členů při projednání tohoto bodu: 8 

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

nezastupují veřejný sektor. 

Výsledný stav 
podmínka max. 50% veřejného 

sektoru SPLNĚNA 

          

  počet subjektů počet subjektů v % 

Veřejný sektor: 2 25% 



 

Soukromý sektor:     6 75% 

Celkový počet Partnerů MAS 
účastnících se hlasování: 

8 100% 

 

F. Kopecký uvedl, že ve Výzvě č.8 MAS-PRV bylo podáno celkem 5 Žádostí o dotaci. Seznam přijatých 

žádostí o podporu zde. Do fáze hodnocení Výběrovou komisí postoupilo všech 5  Žádostí o dotaci. 

Výběrová komise MAS na svém jednání 28.4.2022 sestavila pořadí Žádostí o dotaci podaných v rámci 

Výzvy č. 8 dotačního programu MAS-PRV.  

I.Fibich představil pořadí projektů a zprávu o průběhu hodnocení. 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. 8 (viz harmonogram výzev s alokacemi zde.) 

 

UVMAS/9/2022 

a) Výbor MAS projednal zprávu o průběhu hodnocení a pořadí projektů Výzvy č. 8 MAS-PRV 

b) Výbor MAS schválil pořadí projektů Výzvy č. 8 MAS-PRV 

c) Výbor MAS schvaluje seznam vybraných Žádostí o dotaci Výzvy č. 8 MAS-PRV 

(Pro: 8; proti: 0; zdržel se: 0) 

 

Na jednání se zpět vrátili 2 členové výboru MAS. 

Přítomno členů: 10 

 

4. OPZ 2021+ 

O. Vilímková uvedla, že v rámci SCLLD chceme realizovat také rámec OPZ+. Realizace nebude jako 

doteď v rámci námi vyhlašovaných Výzev, ale formou víceletého deštníkového projektu, jehož 

nositelem bude MAS, a to na základě alokace přidělené MAS. 

Žádost deštníkového projektu můžeme podávat od druhé poloviny roku 2022, jakmile bude vyhlášená 

výzva MPSV a realizace začne v začátku roku 2023.  Alokace bude rozdělena do dvou cca tříletých 

projektů. Výzva na podávání 2. projektů bude vyhlášena cca v polovině roku 2025. Na dobu do roku 

2027 (+1) je pro projekt, který bude naše MAS realizovat odhadován objem 15 mil. Kč, tako alokace 

bude ještě upřesněna.  

Základním dokumentem projektu bude Akční plán, na kterém MAS pracuje. Akční plán bude 

(zjednodušeně řečeno) souhrn potřeb našeho území, které si definujeme. Z těchto potřeb budou 

https://www.regionhranicko.cz/docs/1646991571_MAS-Hranicko-seznam-prijatych-zadosti-Vyzva-c8-2022_4hn3q2l5b9.pdf
https://www.regionhranicko.cz/docs/1642677371_Harmonogram-Vyzev-MAS-Hranicko-verze-02-2022_6nv3gu7btd.pdf


 

následně vycházet plánované aktivity, které bychom pro území chtěli realizovat. Projekt bude zaměřen 

na podporu, posilování a rozvíjení komunitních principů a komunitního života – propojovat region, a 

bude konkrétně zacílený na podporu předem identifikovaných osob z území. 

Oslovili jsme všechny aktéry z územní s nabídkou konzultace jejich projektových záměrů. Ti, kteří 

vyplnili připravený dotazník byli vyzváni k podání svého záměru na MAS. Po konzultacích jej pak bude 

možné zařadit do Akčního plánu MAS s předpokladem financování ze zdrojů OPZ+. 

Zájemci nyní vyplňují dotazník, kde zjišťujeme potřebnost cílových skupin a aktivit projektu (průběžné 

výsledky přikládáme v příloze). Jednotliví aktéři si domlouvají termín konzultace přímo v MAS, ke které 

zasílají stručný popis svého zapojení do projektu. Do současné doby proběhla 4 setkání s jednotlivými 

zájemci (Andělé Stromu života, Elim, Člověk v tísni, Komunitní centrum Otevřené dveře). Dále je 

naplánováno setkání se zástupci Bobří zahrady. Další schůzky ještě připravujeme. 

Na základě setkání a vypracovaných jednotlivých záměrů připravíme draft akčního plánu, který 

posíláme 20. 5. 2022 ke konzultaci na MPSV a samotná konzultace proběhne 30. 5. 2022 on-line. 

Deštníkový projekt zatím chystáme obsahově. Dále se posuneme, až budeme znát přesnou alokaci pro 

naši MAS. 

Proběhla diskuse k tomuto tématu, v níž vystoupili někteří členové, že by MAS mohla lépe specifikovat 

příklady možných aktivit. Většina členů výboru MAS navrhovalo zaměřit projekt především na aktivity 

hospicové služby a příměstské tábory. Definitivní podoba projektu se bude dál ladit. 

 

UVMAS/10/2022 

Výbor MAS bere na vědomí informace a souhlasí s přípravou deštníkového projektu pro programový 

rámec OPZ+. 

(Pro: 10; proti: 0; zdržel se: 0) 

 

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

V. Skácel uvedl, že Výbor MAS na svém jednání 1.3.2022 pověřil 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. Nový návrh dodatku měl obsahovat tzv. inflační doložku. Návrh dodatku č. 

5 byl součástí podkladových materiálů. Nikdo ze členů Výboru MAS k němu neměl připomínky. 

 

 



 

UVMAS/11/2022 

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 schválil Dodatek č. 5 ke smlouvě o nájmu prostoru sloužícího ke spolkové činnost 

s RENT BUILDINGS PLUS,s.r.o. 

(Pro: 10; proti: 0; zdržel se: 0) 

 

6. Aktualizace vnitřních směrnic MAS 

Ž. Rosová uvedla, že Management MAS Hranicko připravil aktualizaci těchto vnitřních směrnic MAS 

Hranicko: 

Vnitřní směrnice č. 1 Pravomoci a odpovědnost zaměstnanců - její aktualizace bude jako jediná 

s účinností od 1.8.2022, tedy od zahájení projektu MAPIII, jelikož změny v ní se týkají převážně 

pravomocí a odpovědností zaměstnanců zaměstnaných v rámci projektu MAPIII. Na konci směrnice 

jsou pak provedeny drobné úpravy v běžném chodu kanceláře, tak aby vše bylo v souladu s fungováním 

v MAS. 

Vnitřní směrnice č. 2 pro vedení účetnictví a oběh účetních dokladů – aktualizace této směrnice se 

týká úprav k úschově účetních dokladů, odstraněn celý oddíl oběh účetních dokladů (dle paní účetní 

jsou to obecně známé a používané věci a dle zjištění managementu zde byly uvedeny postupy, které 

nebyly zcela v souladu s fungováním v MAS), ponechán pouze popis dlouhodobého drobného 

majetku a jeho zařazení a vyřazení + změna pořizovací hodnoty majetku, upraveno také odepisování 

majetku. 

Vnitřní směrnice č. 3 Úschova dokumentů – aktualizace změny názvu směrnice a jejího obsahu po 

konzultacích s panem Maradou ze Státního okresního archivu Přerov na základě zkušeností 

s výběrem archiválií mimo skartační řízení 

Vnitřní směrnice č. 5 Nakládání s osobními údaji – aktualizace změny pouze u názvu směrnice č. 3 

Úschova dokumentů v textu směrnice. 

Ž. Rosová uvedla, že nikdo z členům výboru MAS neměl ke směrnicím žádné připomínky. 

 

 

 

 



 

UVMAS/12/2022 

a) Výbor MAS projednal aktualizace Vnitřní směrnice č. 1 Pravomoci a odpovědnost 

zaměstnanců, Vnitřní směrnice č. 2 pro vedení účetnictví a oběh účetních dokladů, Vnitřní 

směrnice č. 3 Úschova dokumentů a Vnitřní směrnice č. 5 Nakládání s osobními údaji 

b) Výbor MAS doporučuje VH MAS schválení aktualizovaných směrnic: Vnitřní směrnice č. 1 

Pravomoci a odpovědnost zaměstnanců (s účinností od 1.8.2022), Vnitřní směrnice č. 2 pro 

vedení účetnictví a oběh účetních dokladů, Vnitřní směrnice č. 3 Úschova dokumentů a 

Vnitřní směrnice č. 5 Nakládání s osobními údaji 

(Pro: 10; proti: 0; zdržel se: 0) 

 

7. Spolufinancování projektu Režie I. 

Ž. Rosová uvedla, že projekt Režie I. a jeho čerpání je rozloženo na 13. etap. Nyní je před námi podání 

Žádosti o platbu (ŽoP) za 12. etapu, a proto management MAS připravil aktualizaci tabulky čerpání 

peněz v rámci jednotlivých etap tak, aby bylo zřetelné, kolik jsme již z celkových způsobilých výdajů 

(CZV) vyčerpali a kolik nám ještě zbývá dočerpat. CZV projektu Režie I. jsou složeny z 95% dotace a 5% 

vlastního kapitálu = vlastního spolufinancování. Proto management MAS v rámci tohoto podkladu 

připravil také vývoj finanční situace MAS Hranicko vůči čerpání projektu Režie I., kde lze pozorovat, jak 

příjmy MAS (složené z členských příspěvků MAS a daru z Ol. Kraje) pokrývají neuznatelné náklady MAS 

a 5% spolufinancování projektu Režie I.. 

 

UVMAS/13/2022 

Výbor MAS bere na vědomí aktualizaci tabulky Režie I. MAS spolufinancování. 

(Pro: 10; proti: 0; zdržel se: 0) 

 

8. Různé 

✓ Animace škol 

H. Gaďurková uvedla, že pro nové programové období se již nevztahuje možnost poskytovat zdarma 

„animaci pro školy“ (podpora u tzv. šablonových projektů), respektive MAS na tuto činnost 

nedostane přidělenu alokaci navíc. To, zda jednotlivé MAS budou i nadále poskytovat podporu MŠ a 

ZŠ při administraci nových šablon, záleží na rozhodnutí každé z nich. V květnu 2022 bude vyhlášena 



 

výzva z operačního programu Jan Ámos Komenský (OP JAK) Šablony pro školy, projekty mohou trvat 

24 – 36 měsíců.  

V rámci diskuse bylo domluveno, že kancelář MAS zjistí zájem škol o pokračování spolupráce s MAS a 

navrhne možné varianty postupu, které budou probrány na dalším jednání Výboru MAS. 

 

✓  MAP II. 

✓ 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 

27.4.2022 Komunikace pro vedoucí pracovníky (Tvrdoň, Opravil) 

28.4.2022 Emoce na dlani (webinář) 

 

✓ Aktualizace Popisu potřeb škol 

Realizace projektu MAP II bude ukončena k 31.7.2022, v poslední fázi projektu realizujeme tyto 

aktivity:  

✓ Aktualizace dokumentace MAP II včetně Strategického rámce s tabulkou investičních priorit na 

nadcházející období 2021+  

✓ Závěrečná evaluace projektu 

✓ Vzdělávací aktivity  

 

10.5.2022 O talentu pro ředitele II Dita Palaščáková 

10.5.2022 Kulatý stůl kariérních poradců o talentu, Dita Palaščáková 

Kurz pro pedagogy Příběh pana Tydýta (k inkluzivnímu vzdělávání) 

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

Kurz kritického myšlení 

 

Cyklus webinářů 

12 5. 2022 Minutové relaxace  (Dá se vůbec v dnešním světě relaxovat?) 



 

1.6. 2022 Potřeby a motivace v učitelské práci (Co nás žene vpřed?) 

Adaptace na změny (termín bude ještě upřesněn) (Změna jako hrozba nebo příležitost?) 

 

✓ Propagace projektu  

28.6.2022 Den s MAPem (dvorana/zámecká zahrada) - závěrečná prezentace projektu MAP pro 

odbornou i širší veřejnost spojená s tiskovou konferencí 

 

✓ MAP III.  

11. 4. 2022 byl u projektu Místní akční plán vzdělávání pro území SO ORP Hranice III vydán Právní akt 

– projekt je tedy oficiálně schválen k realizaci. Do 40ti pracovních dní by měla dorazit na účet zálohová 

platba ve výši 1.060.510,-, takže bychom měli mít peníze včas na financování projektu, jehož realizace 

navazuje na MAP II, začíná 1.8.2022 a potrvá do 30.11.2023. 

 

Zapsala: Žaneta Rosová 

 

 

 

      Vojtěch Skácel 

              předseda výboru MAS 

 


