
 

Zápis z jednání Výboru MAS 

konaného dne 27. září 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: 

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

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

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

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

Alena Veličková – SH ČMS-SDH Horní Újezd (sektor S; 5-spolky) 

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

Přítomno členů: 6 

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

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

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

 

Omluveni: 

Vojtěch Skácel – FO Rakov (sektor S; 6-občané) 

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

 

Přítomni za kancelář MAS: 

Ž. Rosová, H. Gaďurková, F. Kopecký, O. Vilímková 

 

Program jednání Výboru MAS konaného dne 29. září 2022, od 14:30 hod.: 

1. Kontrola plnění usnesení 

2. Prodloužení kontokorentního úvěru MAS Hranicko 

3. Ukončení realizace projektu Režie I. k 31.7.2022 

4. Zahájení projektu Režie II.- dotační audit 



 

5. OPTP 21+ - podání žádosti, rozpočet projektu 

6. Rent Buildings Plus s.r.o. - Dodatek č. 6 ke smlouvě o nájmu prostor  

7. Animace škol  

8. Různé 

 

V. Vomáčka se dotázal, zda má někdo ze členů Výboru MAS námitky proti programu nebo návrhy na 

jeho změnu? Nikdo nevystoupil. 

 

1. Kontrola plnění usnesení  

V. Vomáčka uvedl, že se jedná o kontrolu plnění usnesení z jednání Výboru MAS ze dne 23.6.2022: 

UVMAS/15/2022 

a) Výbor MAS projednal personální obsazení projektu MAP III 

b) Výbor MAS schválil dodatek k pracovní smlouvě, náplň práce a mzdový výměr v rámci projektu MAP III 

Hlavnímu manažerovi/koordinátorovi a Finančnímu manažerovi/administrátorovi od 1.8.2022 do 

30.11.2023 

c) Výbor MAS schválil pracovní smlouvu, náplň práce a mzdový výměr Odborníkovi ICT v rámci projektu 

MAP III od 1.8.2022 do 30.11.2023 

d) Výbor MAS schválil Dohody o provedení práce vedoucích 4 povinných pracovních skupin v rámci 

projektu MAP III od 1.8.2022 do 30.11.2023 

Usnesení splněno. Projekt zahájen 1.8.2022. 

UVMAS/16/2022 

a) Výbor MAS projednal aktualizaci tab. Mzdové výdaje zaměstnanců MAS 

b) Výbor MAS schválil aktualizaci tab. Mzdové výdaje zaměstnanců MAS 

c) Výbor MAS projednal Mzdový výměr Hlavního manažera MAP II. od 1.7.2022 do 31.7.2022 

d) Výbor MAS schválil Mzdový výměr Hlavního manažera MAP II. od 1.7.2022 do 31.7.2022 

Usnesení splněno.  

UVMAS/17/2022 

a) Výbor MAS projednal aktualizaci rozpočtu Režie I. a Režie II. 

b) Výbor MAS schválil aktualizaci rozpočtu Režie I. a Režie II. 

c) Výbor MAS projednal personální obsazení projektu Režie II. 

d) Výbor MAS schválil dodatek k pracovní smlouvě a mzdový výměr v rámci projektu Režie II. Vedoucímu 

zam. pro realizaci SCLLD, Zaměstnanci pro realizaci SCLLD, Asistentovi pro realizaci SCLLD, Animátorovi 

škol/Zaměstnanci pro realizaci SCLLD 



 

e) Výbor MAS schválil prodloužení pracovních smluv Ž. Rosové a H. Gaďurkové od 1.8.2022 do 31.7.2025 

formou dodatku k prac. smlouvě 

f) Výbor MAS schválil prodloužení pracovní smlouvy O. Vilímkové od 1.1.2023 do 31.12.2023 formou 

dodatku k prac. smlouvě 

g) Výbor MAS pověřuje předsedu Výboru MAS k úpravám pracovních smluv, tak aby byly rozpočty 

projektů Režie I. a Režie II. maximálně vyčerpány (provazba s projekty a časová návaznost) 

h) Výbor MAS schválil ukončení DPP pracovníka pro neformální vzdělávání dětí/mládeže v rámci projektu 

Šablony pro NNO k 31.7.2022 

Usnesení splněno. Projekt zahájen 1.8.2022. 

UVMAS/18/2022 

a) Výbor MAS projednal podání ŽoZ v rámci projektu Režie II. na změnu období realizace etapy 

b) Výbor MAS schválil podání ŽoZ v rámci projektu Režie II. na změnu období realizace etapy 

c) Výbor MAS pověřuje předsedu Výboru MAS k úpravě změny období realizace etapy projektu Režie I. a 

projektu Režie II. dle vývoje čerpání projektu Režie I., tak aby byly oba projekty maximálně vyčerpány 

Usnesení splněno. ŽoZ projektu Režie II. byla schválena 26.7.2022. 

UVMAS/19/2022 

a) Výbor MAS projednal zajištění externího auditu projektu Režie I. a projektu Režie II. 

b) Výbor MAS schválil zajištění externího auditu projektu Režie I. firmou Audida, s.r.o. a pověřuje předsedu 

Výboru MAS zajištěním a podpisem smlouvy dle důvodové zprávy 

Usnesení splněno. Smlouva s Audidou s.r.o. podepsána oběma stranami. Audit proběhne v září 2022. 

Dále o kontrolu plnění usnesení z per rollam Výboru MAS ze dne 26.7.2022: 

UVMAS/20/2022 

Výbor MAS schvaluje projekt „Společně pro Hranicko“ pro programový rámec MAS-OPZ+ SCLLD 2021-2027  

Usnesení splněno. Založen a podán programový rámec OPZ+ 9. 8. 2022. Žádost o podporu na realizaci projektu 

podána 10. 8. 2022 na řídící orgán MPSV, s registračním číslem CZ.03.02.01/00/22_008/0000065. 

Dále o kontrolu plnění usnesení z per rollam Výboru MAS ze dne 29.8.2022: 

UVMAS/21/2022 

a) Výbor MAS schvaluje navýšení alokace Fiche 11 Rozvoj zemědělských podniků o 112.695,- Kč 

převedením nevyčerpaných prostředků z Fiche 12 

b) Výbor MAS schvaluje výběr projektů k získání podpory pro Fichi 11 Rozvoj zemědělských podniků ve 

Výzvě č.9 MAS-PRV  

Usnesení prozatím splněno. Během konzultací se SZIF byla identifikována nutnost opravného výběru projektů 

kvůli příliš vysokému počtu členů Výboru ve střetu zájmu. Opakovaný výběr provede Valná hromada na základě 

výzvy k opravám ze SZIF.  



 

UVMAS/22/2022 

a) Výbor MAS schvaluje převedení nevyčerpané alokace Fiche 12 Zemědělské a potravinářské produkty, a 

to 112.695,- Kč do Fiche 11 a 32.697,- Kč do Fiche 20 

b) Výbor MAS schvaluje výběr projektů k získání podpory pro Fichi 12 Zemědělské a potravinářské 

produkty ve Výzvě č.9 MAS-PRV  

Usnesení prozatím splněno. Viz výše 

UVMAS/23/2022 

a) Výbor MAS schvaluje navýšení alokace Fiche 20 Obnova vesnic o 32.697,- Kč převedením 

nevyčerpaných prostředků z Fiche 12 

b) Výbor MAS schvaluje další navýšení alokace Fiche 20 Obnova vesnic o 66.404,- Kč z alokace 

programového rámce PRV, z prostředků dle finančního plánu určených pro Fichi 20 

c) Výbor MAS schvaluje výběr projektů k získání podpory pro Fichi 20 Obnova vesnic ve Výzvě č.9 MAS-

PRV  

Usnesení prozatím splněno. Viz výše 

 

UVMAS/24/2022 

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. Prodloužení 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, 2021 a 2022. Den splatnosti kontokorentního úvěru za rok 2022 

je k 31.12.2022. Současný stav vlastních fin. prostředků na BÚ MAS k 21. 9. 2022 je 488.867,79,-Kč. 

Dne 23.9.2022 budeme podávat závěrečnou ŽOP MAP II ve výši cca 1.576.000,-Kč, tyto finanční 

prostředky byly již MAS proplaceny v rámci zálohových plateb projektu. Do 13.10. 2022 musíme podat 

také závěrečnou ŽOP Režií I. za 13. etapu.  

Zahájili jsme jednání s ČS a.s. k obnovení kontokorentního úvěru od 1.1.2023 na celý rok 2023. Výše 

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

OPTP 21+) tak projektu MAP III. 



 

Informace z ČS a.s. ke kontokorentnímu úvěru pro rok 2023:  i v tomto roce bude účtována závazková 

provize, což je úrok z nečerpané částky. Když nebudete celý měsíc v mínusu na účtu, tak za závazkovou 

provizi zaplatíte cca 210,-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 

500-600,-Kč/měs. 

Přišel pan M. Troup. Přítomno členů: 7 

 

UVMAS/25/2022 

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

předloženého návrhu Smlouvy o kontokorentním úvěru č. ZÚ/1891956309/22/LCD a souvisejících 

dokumentů na předfinancování Režií II. MAS, projektu MAP III. a OPTP 21+ na rok 2023 

b)     Výbor MAS schvaluje obnovu kontokorentního úvěru na rok 2023 za stanovených podmínek 

Českou Spořitelnou a.s. včetně zajištění uvedeném v návrhu Smlouvy o kontokorentním úvěru č. 

ZÚ/1891956309/22/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) 

 

3. Ukončení realizace projektu Režie I. k 31.7.2022 

Ž. Rosová uvedla, že 31.7.2022 byla ukončena realizace projektu Režie I. Dne 13.10.2022 musí být 

podána závěrečná Žádost o platbu (ŽoP) a Zpráva o realizaci (ZoR), jak již bylo schváleno Výborem MAS 

23.6.2022, tak aby byl rozpočet projektu maximálně vyčerpán. Dne 21.9.2022 proběhl na MAS dotační 

Audit projektu Režie I. provedený firmou Audida s.r.o. a zpráva z tohoto auditu bude předložena VH 

MAS a podána jako finální dokument projektu Režie I.  

 

UVMAS/26/2022 

Výbor MAS bere na vědomí ukončení realizace projektu Režie I. k 31.7.2022 

(Pro: 7; proti: 0; zdržel se: 0) 

 



 

4. Zahájení projektu Režie II.- dotační audit 

Ž. Rosová uvedla, že plynule jsme tedy od 1.8.2022 přešli k čerpání výdajů v rámci projektu Režie II. 

Kdy nám z Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) bylo v rámci Žádosti o změnu (ŽoZ) schváleno dne 

26.7.2022 nové období trvání tohoto projektu na 1.8.2022 až 31.10.2022. 

Dle pravidel je MAS povinna zajistit externí audit za každý rok, ve kterém byla poskytnuta dotace, tzn. 

dotace projektu Režie I. a Režie II. byla poskytnuta v roce 2022, tedy u obou projektů musí být dotační 

audity i audit účetní závěrky, které MAS doloží najednou přes MS2014+ prostřednictvím žádosti o 

změnu nejpozději do 31.8.2023 za každý projekt zvlášť. Audit projektu Režie I. proběhnul 21.9.2022 a 

výdaje tohoto auditu budou součástí ŽoP projektu Režie II. Audit projektu Režie II. proběhne spolu 

s auditem účetní závěrky roku 2022 a to někdy v květnu 2023. Proto se tímto bodem budeme zabývat 

někdy v dubnu 2023. Kdy oslovíme firmu Audida, s.r.o. s návrhem smlouvy. 

 

UVMAS/27/2022 

Výbor MAS vzal na vědomí zajištění externího auditu projektu Režie II. a auditu účetní závěrky 2022 

(Pro: 7; proti: 0; zdržel se: 0) 

 

Přišla paní J. Černá a P. Kočnarová. Přítomno členů: 9 

 

5. OPTP 21+ - podání žádosti, rozpočet projektu 

Ž. Rosová uvedla, že dne 1.9.2022 byla vyhlášena Výzva č. 3 OPTP 2021-2027 pro MAS jakožto příjemce 

podpory, podporující tyto aktivity: činnosti související s přípravou, řízením, prováděním a 

aktualizováním SCLLD, výdaje na zajištění administrativní kapacity MAS a další související výdaje 

nezbytné pro realizaci těchto projektů.  

Míra spolufinancování je 5% z celkové alokace stanovené pro MAS. MAS Hranicko z. s. byla stanovena 

prozatímní celková alokace ve výši 12.839.278,-Kč pro období 2021-2027.  

 

Celkem alokace MAS 
Hranicko OPTP 21+ 

(100%) Osobní náklady 20% paušál 

 12 839 278 Kč 10 699 398 Kč 2 139 880 Kč 
95% z OPTP 12 197 314 Kč   
5% spolufinancování MAS 641 964 Kč     



 

Ž. Rosová podrobněji představila celkový rozpočet do Výzvy č. 3 OPTP 2021-2027. Způsobilé výdaje 

budou složeny z Osobních nákladů a z nich bude vypočten paušál 20%. Osobní náklady budou tvořit 

platy zaměstnanců, sociální a zdravotní pojištění a ostatní mzdové výdaje (SOVF, DPP, DPČ) osob přímo 

zapojených do projektu. V paušálu pak budou veškeré ostatní výdaje v rámci projektu. Celá alokace by 

měla být rozdělena do čtyř samostatných projektů, jejichž období bude nastaveno takto: 

první projekt druhý projekt třetí projekt čtvrtý projekt 

1.projekt (23 měsíců) 2.projekt (24 měsíců) 3.projekt (24 měsíců) 4.projekt (24 měsíců) 

1.11.2022 - 30.9.2024 1.10.2024 - 30.9.2026 1.10.2026 - 30.9.2028 1.10.2028 - 31.12.2029 
 

Management MAS v nejbližší době začne pracovat na přípravě žádosti do Výzvy č. 3 OPTP 2021-2027, 

která se bude nyní týkat pouze prvního projektu s názvem „Zajištění činnosti MAS Hranicko I“. Bude 

připraven podrobný rozpočet prvního projektu ke schválení na dalším jednání Výboru MAS. Dodala, že 

žádost bude ze strany ŘO schválena až po ukončení administrace poslední ŽoP a ZoR v IROPu čili Režií 

II. tzn. když podáme ŽoP Režií II. 28.11.2022 (schválení trvá asi 20 dní), tak podání Žádosti OPTP může 

korespondovat s podáním ŽoP Režií čili 28.11.2022. 

 

UVMAS/28/2022 

a) Výbor MAS projednal přípravu žádosti včetně rozpočtu do Výzvy č. 3 OPTP 2021-2027 

b) Výbor MAS schvaluje přípravu žádosti do Výzvy č. 3 OPTP 2021-2027 

(Pro: 9; proti: 0; zdržel se: 0) 

 

6. Rent Buildings Plus s.r.o. - Dodatek č. 6 ke smlouvě o nájmu prostor  

Ž. Rosová uvedla, že v rámci zefektivnění financování úklidu kanceláře byl připraven Dodatek č. 6 ke 

smlouvě o nájmu prostu sloužícího ke spolkové činnosti uzavřené s Rent Buildings Plus s.r.o., kdy úklid 

kanceláře a společných prostor bude součástí poplatků za služby spojené s užíváním prostoru 

sloužícího ke spolkové činnosti viz. podklad.  

Původní částka v Dodatku č. 5 4.792,50,-Kč, nová částka v Dodatku č. 6 bude navýšena o 1.400,-Kč na 

6.192,-Kč. Platnost Dodatku č. 6 bude datována od 1.11.2022. 

V současnosti máme úklid zajištěn paní uklízečkou L. Hošťálkovou na základě DPP ve výši 1.200,-Kč 

financováno z projektu Režie II. až do 31.10.2022. 

 



 

UVMAS/29/2022 

a) Výbor MAS projednal Dodatek č. 6 ke smlouvě o nájmu prostor s firmou Rent Buildings Plus 

s.r.o. s účinností od 1.11.2022 

b) Výbor MAS schvaluje Dodatek č. 6 ke smlouvě o nájmu prostor s firmou Rent Buildings Plus 

s.r.o. s účinností od 1.11.2022 a pověřuje předsedu Výboru MAS jeho podpisem 

(Pro: 9; proti: 0; zdržel se: 0) 

 

7. Animace škol  

H. Gaďurková uvedla, že jak bylo avizovány již na minulých jednáních, po ukončení projektu „Režie II“ 

(tzn. 30.10.2022) neobdrží MAS navíc přidělenou alokaci, aby mohla poskytovat zdarma „animaci pro 

školy“ tak, jak byla doposud školám poskytována. Management MAS i po konzultaci s jinými MAS, které 

již poskytují animace školám za úplatu, připravil možné varianty (není to konečný výčet), jak se 

k animaci pro školy postavit: 

1. Hradit z OPTP 21+ (činnost není zakázána, ale ubrali bychom si část alokace!), 

2. Neprovádět animace v rámci MAS (školy mohou využít služeb externích firem), 

3. Pevná sazba (např. ZŠ + MŠ nad 300 dětí a žáků = 40.000,-, ZŠ + MŠ do 300 dětí a žáků = 30.000,-, 

MŠ = 15.000,-), popř. všichni stejná částka (balíček 50h * 500,- = 25.000,-), 

4. % z výše dotace, 

5. kombinace pevné sazby a % z ½ max. výše dotace. 

V rámci diskuse H. Gaďurková podrobněji představila jednotlivé varianty. Varianty 1 a 2 byly hned na 

začátku zamítnuty.  

Představila tabulku, ze které vyplynuly náklady MAS na animace na období 11/2022 – 2/2026. 

V nákladech je počítáno s platem zaměstnance na 0,1 úvazek včetně odvodů, s výdaji na cestovné, 

alikvótní část účetnictví, nájmu, energií…  

 



 

Diskutovalo se o dalších variantách. Výsledkem diskuse bylo přiklonění se k variantě č. 5, což je 

kombinace pevné sazby a % z ½ max. výše dotace, která zohledňuje částečně výši dotace. 

 

Částky byly počítány s údaji od škol, které v předchozím dotazníkovém šetření vyjádřily svůj zájem o 

animaci i v případě zpoplatnění (v tomto šetření jsme však neřešili výši fakturované částky), je tedy 

možné, že počet škol se bude po nastavení pravidel měnit.  

Management MAS na další jednání zajistí: 

1) Počet škol, které budou tuto navrženou variantu akceptovat a budou mít i nadále zájem o 

služby MAS od 1.11.2022 (MAS tedy bude znát reálné příjmy od škol, které musí být vyšší než 

výdaje.) 

2) Návrh Smlouvy o poskytování konzultačních služeb, která se bude po jejím schválení se školami 

podepisovat 

 

UVMAS/30/2022 

a) Výbor MAS projednal možné varianty úhrady animací škol na období 11/2022 – 12/2025. 

b) Výbor MAS pověřuje management MAS k dopracování varianty č. 5 dle důvodové zprávy  

(Pro: 9; proti: 0; zdržel se: 0) 

 

8. Různé 

 

Zapsala: Žaneta Rosová 

 

 

      Ing. Václav Vomáčka, MSc. 

                    místopředseda výboru MAS 


