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Zápis z jednání VH MAS  

27. září 2022, KD Zbrašov, Teplice nad Bečvou č.p. 99 
 

Přítomni: 

1. Václav Vomáčka, Městys Hustopeče nad Bečvou 

2. Radim Haitl, obec Střítež n. L. 

3. Petra Kočnarová, obec Skalička 

4. Alena Veličková, SH ČMS – SDH Horní Újezd 

5. Arnošt Hradil, soukromý zemědělec Provodovice 

6. Jaroslav Šindler, obec Partutovice 

7. Marcela Tomášová, MR Hranicko 

8. Jana Černá, TJ Střítež n.L. 

9. Marek Pavela, obec Teplice n. B. 

10. Mirko Troup, FO Hranice 

11. Ladislav Lesák, obec Býškovice 

12. Eduard Kavala, Obec Bělotín 

13. Eduard Kozák, FO Bělotín-Lučice 

14. Blanka Hlaváčková, Penzion Ostravanka 

15. František Kopecký, FO Rakov 

16. Radovan Mikuš, FO Všechovice 

17. Karolína Berousková, FO Hranice-PM Kopecký 

18. Lenka Kopřivová, Společenský klub Panenka, z.s. 

19. Alexandra Holčáková, soukromý zemědělec Jindřichov 

20. Marie Holčáková, soukromý zemědělec Jindřichov 

21. Daniela Tvrdoňová, obec Rouské 

22. Michal Ondra, FO Hranice 
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23. Vladimíra Kubešová, TJ Sokol Hranice 

24. Zdeněk PETR, Statky Potštát a.s. 

25. Pavel Malovec, Včelí království z.s. 

26. Jaroslav Jiříček, GOLF CLUB Radíkov, z.s. 

27. Tomáš Luběna, ELIM Hranice o.p.s. 

28. Marta Pavelková, Spolek Patriot – přišla později 

29. Petr Krejčiřík, Aeroklub Hranice, z.s. – přišel později 

30. Miroslav Wildner, FO Býškovice – přišel později 

 

Omluveni: 

Eduard Tomeček, TJ Sokol Horní Újezd, z.s. 

Vojtěch Skácel, FO Rakov 

Martin Šimák, Andělé Stromu života p. s. 

 

Hosté: 

1. Žaneta Rosová, MAS Hranicko 

2. Hana Gaďurková, MAS Hranicko 

3. Olga Vilímková, MAS Hranicko 

 

Vzhledem k nepřítomnosti předsedy Výboru MAS V. Sklácela, bude dnešní jednání vést 

místopředseda Výboru MAS V. Vomáčka. 

V původně zaslané pozvánce na VH MAS 27.9.2022 byl součástí programu jednání VH bod č. 5 

„Opravné hodnocení Výzvy č. 9 MAS-PRV“. Aby mohl být tento bod dnes projednán, bylo nutné u 

přítomných členů MAS Hranicko zjistit jejich existenci střetu zájmu k žadatelům této výzvy, proto 

před jednáním VH MAS vyplnili ti členové VH MAS, kteří se necítí být ve střetu zájmu vůči žadatelům 

Výzvy č. 9 Prohlášení o neexistenci střetu zájmu. Prohlášení o neexistenci střetu zájmu podepsalo 17 

přítomných členů MAS z 27.  
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Poté V. Vomáčka pozdravil a uvítal přítomné, uvedl, že shromáždění VH MAS je přítomno 27 členů VH z 

celkového počtu 51, tudíž VH MAS je usnášeníschopná a zahájil tak jednání VH. 

Přítomno členů na jednání: 27 

Následně V. Vomáčka předal slovo hostiteli Valné hromady panu starostovi obce Teplice nad Bečvou Marku 

Pavelovi, který Valnou hromadu také krátce přivítal. 

 

Valná hromada MAS jednala pod vedením předsedajícího V. Vomáčky o navrženém programu VH v pozvánce, 

kdy zjistila, že z původně navrženého programu v pozvánce je nutné vyloučit bod č. 5 Opravné hodnocení 

Výzvy č. 9 MAS-PRV, jelikož pro jeho projednání není v sále dostatečný počet členů (tento bod mohou 

projednat a přijmout k němu usnesení pouze členové bez střetu zájmu, viz výše).  Předsedající proto 

rozhodl o projednání tohoto bodu v rámci samostatné náhradní Valné hromady.  

Poté předsedající přednesl upravený návrh programu k odsouhlasení VH. 

Návrh programu jednání VH MAS konaného dne 27. září 2022: 

1. Úvodní ustanovení (Zapisovatel a ověřovatelé zápisu; Schválení programu) 

2. Kontrola plnění usnesení  

3. Ukončení členství v MAS Hranicko z. s.: Jednota spotřební družstvo v Uherském Ostrohu 

4. Operační program technická pomoc (OPTP) 21+ 

5. Převody alokací pro Výzvu č. 10 MAS-PRV 

6. Diskuse o oblastech podpory a alokací IROP 21+ 

7. Animace škol 

8. Různé 

✓ Informace o aktuálních výzvách a čerpání SCLLD 2014-2020 

✓ Informace o rozběhu SCLLD 2021-2027 

✓ MAP II., MAP III. 

✓ MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt® 

V. Vomáčka 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/27/2022 

a) VH MAS jmenuje zapisovatelku dnešního jednání Olgu Vilímkovou, 
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b) VH MAS schvaluje ověřovatele zápisu: M. Tomášovou a M. Troupa 

c) VH MAS schvaluje program jednání VH v předneseném znění. 

(pro: 27, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

2. Kontrola plnění usnesení 

V. Vomáčka, přednesl kontrolu plnění usnesení z jednání VH 23.6.2022: 

UVHMAS/14/2022 

Valná hromada MAS schvaluje přijetí nových členů MAS Hranicko: Ing. Alexandry Holčákové, Michala Ondry a 

Společenského klubu Panenka, z.s. 

Usnesení splněno. Noví členové obesláni účtovacími dopisy. V rámci dodržování Standardů MAS byla podána Žádost o 

změnu-aktualizace členské základny MAS. 

UVHMAS/15/2022 

a) VH MAS projednala zprávu Kontrolní komise o kontrole činnosti MAS Hranicko z. s. za rok 2021 

b) VH MAS schválila zprávu Kontrolní komise o kontrole činnosti MAS Hranicko z. s. za rok 2021 

c) VH MAS ukládá předsedovi výboru MAS a pracovníkům kanceláře managementu MAS splnění opatření k nápravě v 

termínu do data termínu konání následující VH MAS 

Usnesení splněno. Dovolenky F. Kopeckého za rok 2021 doplněny. Výkazy práce O. Vilímkové a H. Gaďurkové za rok 

2021 doplněny. Písemné vysvětlení V. Skácela, jak byl obeznámen s textem smluv v cizím jazyce bude doplněn. 

UVHMAS/17/2022 

a) VH MAS projednala účetní závěrku (Rozvaha ke dni 31.12.2021, Výkaz zisku a ztráty ke dni 31.12.2021 a 

Příloha v účetní závěrce ke dni 31.12.2021) a Hospodářský výsledek MAS Hranicko 2021 

b) VH MAS schválila účetní závěrku (Rozvaha ke dni 31.12.2021, Výkaz zisku a ztráty ke dni 31.12.2021 a Příloha 

v účetní závěrce ke dni 31.12.2021) a Hospodářský výsledek MAS Hranicko 2021 

c) VH MAS projednala Výroční zprávu MAS Hranicko 2021 

d) VH MAS schválila Výroční zprávu MAS Hranicko 2021 

Usnesení splněno. Dokumenty zaslány na Krajský soud v Ostravě-pobočka v Olomouci k uložení do Sbírky listin.  

UVHMAS/18/2022 

a) VH MAS projednala 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 
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b) VH MAS schválila 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 

Usnesení splněno. Schválené směrnice vytištěny a podepsány předsedou Výboru MAS. Zveřejněny také na našich 

webových stránkách. 

UVHMAS/19/2022 

a) VH MAS projednala aktualizaci Stanov MAS Hranicko 

b) VH MAS schválila aktualizaci Stanov MAS Hranicko 

Usnesení splněno. Stanovy budou součástí dokumentů zaslaných v rámci úprav na Rejstříkový soud. 

UVHMAS/20/2022 

a) Valná hromada MAS projednala vyplacení odměn členům Výboru MAS a Kontrolní komise MAS dle tabulky: 

Docházka členů MAS na jednáni Výboru MAS, KK – od 4.2.2021 do 31.7.2022 

b) Valná hromada MAS schválila vyplacení odměn členům Výboru MAS a Kontrolní komise MAS dle tabulku: 

Docházka členů MAS na jednání Výboru MAS, KK – od 4.2.2021 do 31.7.2022 

Usnesení splněno. Odměny vyplaceny ve mzdách za 7/2022. 

UVHMAS/21/2022 

a) VH MAS projednala vyúčtování DPP členům Výběrové komise za období 1.7.2021 až 23.6.2022 a jejich vypla-

cení ve mzdách za 6/2022 

b) VH MAS schválila doúčtování DPP členům Výběrové komise za období 1.7.2021 až 23.6.2022 a jejich vyplacení 

ve mzdách za 6/2022 

Usnesení splněno. 

UVHMAS/22/2022 

a) VH MAS zvolila členem Výběrové komise MAS Spolek Patriot a jeho zástupce Martu Pavelkovou. 

b) VH MAS schválila uzavření DPP s devátým členem VK na období 23.6.2022 do 30.6.2023 

Usnesení splněno. DPP ve fázi podepisování. Změny součástí žádosti o změnu v rámci Standardizace MAS. 

UVHMAS/23/2022 

a) VH MAS zvolila členem Kontrolní komise MAS Michala Ondru. 

b) VH MAS schvaluje uzavření DPP s novým členem KK na období 23.6.2022 do 3.2.2024 

Usnesení splněno. DPP ve fázi podepisování. Změny součástí žádosti o změnu v rámci Standardizace MAS. Změna bude 

součástí úprav také na Rejstříkový soud. 

UVHMAS/24/2022 

a) VH MAS projednala plán ucelené propagace výsledků SCLLD 2014-2020 

b) VH MAS schválila plán ucelené propagace výsledků SCLLD 2014-2020 s realizací do 31.7.2022 
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Usnesení splněno. Byly pořízeny profesionální fotografie realizovaných projektů, je vytvořena internetová databáze, do 

níž jsou doplněny informace k projektům. Fotografie a informace jsou zařazeny také do tištěného zpravodaje.  

UVHMAS/26/2022 

a) VH bere na vědomí informace o přípravě deštníkového projektu MAS Hranicko „Společně pro Hranicko“ pro 

programový rámec OPZ+  

b) VH pověřuje Výbor MAS schválením konečné podoby projektu „Společně pro Hranicko“ vč. partnerů, rozpočtu, 

aktivit, časového harmonogramu a rozsahu pracovních úvazků projektu 

c) VH pověřuje po schválení projektu Výborem MAS hlavního manažera pro realizaci SCLLD přípravou a předsedu 

Výboru MAS podáním Žádosti o dotaci na realizaci projektu „Společně pro Hranicko“ 

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

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

UVHMAS/28/2022 

a) VH MAS projednala zprávu o kontrole plnění usnesení z předcházejících jednání VH MAS 

b) VH MAS schvaluje zprávu o kontrole plnění usnesení z předcházející VH v předneseném znění 

(pro: 27, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

3. Ukončení členství v MAS Hranicko z. s.: Jednota spotřební družstvo 

v Uherském Ostrohu 

V. Vomáčka sdělil VH, že dne 30.6.2022 obdržela MAS oznámení o ukončení členství v MAS od Jednota 

spotřební družstvo v Uherském Ostrohu. Čl. příspěvek uhrazen k datu 18.7.2022.  

 

UVHMAS/29/2022 

VH MAS bere na vědomí ukončení členství v MAS od Jednota spotřební družstvo v Uherském Ostrohu. 

(pro: 27, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

4. Operační program technická pomoc (OPTP) 21+ 

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.  
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Tato výzva by měla zajistit financování realizace SCLLD MAS Hranicko stejně jako to zajišťovaly projekty Režie 

I. a Režie II.. Projekt Režie I. byl ukončen k 31.7.2022 a v současné době bude podána závěrečná žádost o 

platbu (ŽoP) a zpráva o realizaci (ZoR). Projekt Režie II. navázal na projekt Režie I. od 1.8.2022 a potrvá do 

31.10.2022.  

Proto management MAS začal pracovat na přípravě pro podání Žádosti do Výzvy č. 3 OPTP 2021-2027.  

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.  

 

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. Dodala, že jednou z podmínek zahájení realizace projektu je že, Žádost 

bude ze strany Řídicího orgánu schválena až po ukončení administrace poslední ŽoP a ZoR v projektu Režií II., 

což bude někdy v prosinci 2022 nebo v lednu 2023. 

UVHMAS/30/2022 

a) VH bere na vědomí informace o přípravě projektu „Zajištění činnosti MAS Hranicko I.“ pro podání 

Žádosti o dotaci do Výzvy č. 3 OPTP 2021-2027 

b) VH pověřuje Výbor MAS schválením konečné podoby projektu „Zajištění činnosti MAS Hranicko 

I.“  vč. rozpočtu, aktivit, časového harmonogramu a rozsahu pracovních úvazků projektu 

 

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     
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c) VH pověřuje po schválení projektu Výborem MAS hlavního manažera pro realizaci SCLLD přípravou a 

předsedu Výboru MAS podáním Žádosti o dotaci na realizaci projektu „Zajištění činnosti MAS 

Hranicko I.“ 

(pro: 27, proti: 0, zdržel se: 0) 

 
Na jednání přišla paní M. Pavelková. 

Přítomno členů na jednání: 28 
 

5. Převody alokací pro Výzvu č. 10 MAS-PRV 

F. Kopecký představil možnosti dalšího čerpání alokace v programovém rámci PRV vč. možných převodů 

alokací mezi Fichemi pro následující Výzvy č. 10 a 11 MAS-PRV.  

Valná hromada v roce 2021 rozhodla o rozdělení alokace tzv. „přechodného období“ PRV, Výborem MAS pak 

byl schválen harmonogram výzev pro roky 2022 a 2023. Dle tohoto harmonogramu byla nedávno ukončena 

Výzva č.9, dále je naplánována na prosinec 2022/leden 2023 Výzva č.10, kde se počítá s vyhlášením Fiche 13 

Drobné podnikání a Fiche 20 Obnova vesnic, oblast f) Kulturní a spolkové zařízení s alokacemi viz tabulka níže.  

 

V mezidobí ovšem došlo k odstoupení hned 4 žadatelů od realizace, čímž se do alokace PRV vrátily prostředky 

a to 612.216,- Kč ve Fichi 14 Podnikání v cestovním ruchu a 1.325.222,- Kč ve Fichi 20 Obnova vesnic, oblast 

a) Veřejná prostranství v obcích. Tyto prostředky je potřeba znovu rozdělit. Tabulka obsahuje i nedočerpané 

prostředky ve Fichích 11 a 12, tyto ale zatím MAS nemá k dispozici, protože projekty, které tyto úspory 

vygenerovaly, jsou zatím v realizaci.  

  

Aktuálně platná a schválená 
alokace pro Výzvu č.10 v lednu 
2023 

Nevyčerpané pro-
středky alokace 
MAS-PRV 

MAS-PRV 11 Rozvoj zemědělských podniků   46 705 

MAS-PRV 12 Zemědělské a potravinářské produkty   21 908 

MAS-PRV 13 Drobné podnikání 953 020   

MAS-PRV 14 Podnikání v cestovním ruchu   612 216 

MAS-PRV 20 

Obnova vesnic - kulturní a spolková zaří-
zení 1 958 760   

Obnova vesnic - MŠ a ZŠ   1 023 

Obnova vesnic - veřejná prostranství   1 325 222 

  Celkem dotace v MAS-PRV v Kč 2 911 780 2 007 074 
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Valná hromada tak aktuálně může rozhodnout o jejich využití, přičemž se nabízí několik variant: 

1. Využití prostředků Fiche 14 Podnikání v cestovním ruchu 

a) Prostředky budou ponechány ve Fichi a tato bude zařazena s alokací 612.216,- do Výzvy č.10 

b) Valná hromada rozhodne o přesunu alokace do jiné Fiche 

2. Využití prostředků Fiche 20 Obnova vesnic, oblast a) Veřejná prostranství v obcích 

Do rozhodování o využití této alokace je potřeba promítnout základní skutečnost, že nelze v rámci jedné výzvy 

vyhlašovat více oblastí Fiche 20 Obnova vesnic naráz, lépe řečeno pravidla to umožňují, ale museli bychom 

upravit preferenční kritéria tak, aby byla uzpůsobena podaným žádostem na více oblastí. Tuto cestu, kdy by 

se navzájem jednotnou sadou kritérií hodnotily dohromady projekty např. škol, spolků či na veřejná 

prostranství, jsme už v minulosti odmítli.  

 

F. Kopecký navrhl ve Fichi 20 Obnova vesnic varianty možného přesunu alokací: 

a) VH může rozhodnout o přesunu financí do oblasti f) kulturní a spolková zařízení, čímž navýší 

alokaci této Fiche pro Výzvu č.10 na 3 283 982,- Kč 

b) VH může rozhodnout o přesunu financí do oblasti b) Mateřské a základní školy, která byla sice 

vyhlášena v poslední Výzvě č.9, ale kvůli převisu zájmu zůstalo nepodpořeno 5 projektů v úhrnu 

víc jak za 2 mil. Kč požadovaných dotací.  

c) Valná hromada může rozhodnout o přesunu alokace do jiné Fiche než je Fiche 20 Obnova vesnic 

d) Možné jsou také kombinace výše uvedeného, např. přesuny jen části alokace dané Fiche nebo 

též ponechání finančního plánu beze změny a tím znovuvyhlášení oblasti Veřejná prostranství 

V diskusi pak L. Kopřivová navrhla přesunout alokaci z Fiche 14 Podnikání v cestovním ruchu a z Fiche 20 oblast 

a) Veřejná prostranství společně do Fiche 20 oblast b) Mateřské a základní školy. R. Haitl připomněl, že ve Fichi 

14 Podnikání v cestovním ruchu dochází již dlouhodobě k menšímu čerpání. J. Černá a E. Kavala navrhli vše 

převést do Fiche 20, oblast b) Mateřské a základní školy. A. Veličková se přiklonila k variantě vše převést do 

Fiche 20 do oblasti b) Mateřské a základní školy. V. Kubešová navrhla ponechat částku ve Fichi 14 Podnikání v 

cestovním ruchu. 

 

Na jednání přišel P. Krejčiřík. 

Přítomno členů na jednání: 29 
 
Předsedající po vyjádření členů MAS vyhlašuje dílčí hlasování k návrhu:  
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Alokaci 612.216,- Kč ve Fichi 14 Podnikání v cestovním ruchu a 1.325.222,- Kč ve Fichi 20 Obnova vesnic, ob-

last a) Veřejná prostranství převést do Fiche 20, oblast b) Mateřské a základní školy. 

(pro: 18, proti: 8, zdržel se: 3) 

Pro tuto variantu se v dílčím hlasování vyslovilo nejvíce přítomných, proto k dalším návrhům už dílčí hlaso-

vání neproběhlo.  

Dále proběhla diskuse o harmonogramu Výzev a to, zda Valná hromada chce dát Výboru MAS doporučení 

vyhlásit v prosincovém termínu oproti původně plánované oblasti f) kulturní a spolková zařízení přednostně 

oblast b) Mateřské a základní školy a oblast f) tak posunout až na květen 2023. J. Černá uvedla, že navrhuje 

vyhlásit první výzvu pro oblast b) Mateřské a základní školy a poté pro oblast f) kulturní a spolková zařízení, 

neboť projekty jsou připravené, což ukázal téměř poloviční převis v proběhlé výzvě. A. Holčáková uvedla, že 

pokud bylo původně avizováno, že oblast f) kulturní a spolková zařízení bude vyhlášena v prosincové výzvě, ať 

se zůstane u této varianty. Účastníci se nakonec shodli, že žádné doporučení Výboru MAS dávat nebudou a 

ponechají toto zcela na jeho rozhodnutí.  

 

Na jednání přišel M. Wildner. 

Přítomno členů na jednání: 30 
 
UVHMAS/31/2022 

a) VH projednala možné převody alokací programového rámce PRV pro Výzvu č.10 MAS-PRV  

b) VH schvaluje změnu finančního plánu programového rámce PRV a to převod částky 612 216,- Kč 

z Fiche 14 Podnikání v cestovním ruchu a částky 1 325 222,- Kč z Fiche 20 Obnova vesnic, oblasti a) 

Veřejná prostranství do Fiche 20 Obnova vesnic, oblasti b) Mateřské a základní školy.  

 (pro: 25, proti: 1, zdržel se: 4) 

 

6. Diskuse o oblastech podpory a alokací IROP 21+ 

F. Kopecký informoval VH o setkání členů MAS a členů pracovních skupin Ekonomický rozvoj, Obyvatelstvo a 

sociální infrastruktura, Životní prostředí, dopravní a technická infrastruktura, které se uskutečnilo 21.9.2022. 

V současné době stále probíhají jednání o pravidlech a kritériích na řídícím orgánu IROP a MAS má tedy 

příležitost a dostatečný časový rámec pro vícekolové projednání rozdělení alokace IROP 2021-2027. Tento 

proces také vyvolá vyšší zájem potenciálních žadatelů k informování o svých záměrech s cílem nasměrování 

alokací jednak do oblastí, kde je identifikována největší potřebnost, ale také do oblastí, kde je připraven 
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dostatek projektových záměrů. Letní sběr projektových záměrů mezi obcemi nebyl dosud uspokojivý, sešlo se 

15 projektových záměrů.  

Časově lze říci, že v říjnu, listopadu 2022 budou teprve vyhlašovány nadřazené výzvy a až poté bude MAS 

podávat programový rámec IROP na řídící orgán. Dne 21.9.2022 proběhlo tedy společné jednání členské 

základny MAS a 3 pracovních skupin při MAS, z něhož vzešel prvotní velmi hrubý návrh podoby programového 

rámce IROP 2021-2027 k dalšímu posouzení a projednávání. Tento návrh byl VH předložen k úvodní diskusi a 

zhodnocení s případným doporučením či zadáním pracovním skupinám k dalšímu rozpracování a postupu.  

F. Kopecký promítl tabulku s výsledky setkání 21.9.2022 a doplnil vlastní komentáře k jednotlivým oblastem. 

Následně, vznesl dotaz k přítomným, zda mají povědomí o připravenosti projektů,  

A. Holčáková přispěla do diskuse, že nejlepší bude znovu oslovit jednotlivé žadatele a apelovat na připravenost 

projektů, abychom si udělali obrázek o záměrech budoucích žadatelů. M. Ondra připomněl, že na setkání 

21.9.2022 proběhla informace o tom, že by hasiči mohli mít zájem o 6 mil. Kč na cisternu na pitnou vodu a v 

oblasti sociálních služeb byli přítomní 3 potencionální žadatelé, kteří své záměry mají připravené a je možné 

vyhlásit výzvu, dle jejich připravenosti. R. Haitl podal informaci k zjištění, že nejbližší cisterna na pitnou vodu 

je v Přerově a bylo by tedy vhodné pořídit aspoň přívěs na pitnou vodu, nebude to tak nákladné na údržbu a 

udržitelnost a klidně by takto bylo možné pořídit i 2, jeden se dá koupit za cca 500 000,- Kč, může být 

zaparkovaný u hasičského sboru V. třídy. F. Kopecký upozornil, že žadatel musí mít pro realizaci, souhlas 

Hasičského záchranného sboru – krajské ředitelství. R. Haitl také uvedl, že Sbory III. třídy mají nové cisterny, 

v regionu víme o 2 sborech, které by potřebovali novou cisternu, tam je ale investice minimálně 6-7 mil. Kč. 

V. Vomáčka připomněl, že na cisterny CAS získali žadatelé z letošní dotace 4 mil. Kč, ale cena v současné době 

neklesá pod 10 mil. Kč. E. Kavala – se připojil k myšlence pořídit přívěsy na pitnou vody, situace je zoufalá, 

neboť nádrže na Hranicku nejsou, pouze jednu vlastní vojáci, tu však je možné získat jen přes povolení 

ministerstva. Cítíme potřebu vodu mít v rezervě a dovézt ji lidem, když ji potřebují, E. Kavala doporučuje 

cisternu mít a být vždy připraven ji občanům dopravit. 

 

UVHMAS/32/2022 

a) VH projednala výstupy z jednání členské základny MAS a pracovních skupin k programovému rámci 

IROP 

 (pro: 30, proti: 0, zdržel se: 0) 
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7. Animace škol 

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

(30.10.2022) neobdrží MAS navíc přidělenou alokaci, aby mohla poskytovat zdarma „animaci pro školy“ tak, 

jak byla doposud školám poskytována. Management MAS připravil možné varianty, jak se k animaci pro školy 

postavit. Tyto varianty byly projednány na jednání Výboru MAS, který proběhl před jednáním VH MAS 

27.9.2022. Výbor MAS doporučil nabídnout školám variantu zpoplatnění služby jako kombinaci pevné sazby 

a % z výše dotace, pověřil management MAS zjistit jejich zájem a připravit návrhy smluv o poskytování 

konzultačních služeb. 

Služba animace pro školy, která bude zpoplatněná, bude poskytována na základě živnostenského listu MAS 

Hranicko z. s., bude se jednat o vedlejší činnost spolku. Účetnictví k této činnosti bude vedeno na 

samostatném středisku Animace škol. 

 

UVHMAS/33/2022 

a) VH projednala informace o poskytování animací školám na základě živnostenského listu od 

1.11.2022 

b) VH schválila poskytování animací školám na základě živnostenského listu od 1.11.2022 

(pro: 29, proti: 0, zdržel se: 1) 

 

8. Různé 

✓ Informace o aktuálních výzvách a čerpání SCLLD 2014-2020 

F. Kopecký informoval o jednotlivých programových rámcích - MAS-IROP: Nedávno byl proplacen poslední 

projekt!!! MAS-IROP je tak pro MAS kompletně uzavřen. Zrealizováno bylo celkem 19 projektů za 45.392.942,- 

Kč způsobilých výdajů, proplacené dotace příjemcům ve výši 95 % tak byly ve výši celkem 43.123.295,- Kč. 

Nevyčerpáno zůstalo pouhých 36.525,- Kč po krácení jednoho projektu u škol. Úspěšnost čerpání dotačního 

programu je tak 99,92 %!!! To můžeme považovat za velký úspěch. Poděkování všem, kteří se na tomto úspěš-

ném čerpání podíleli v čele s manažery programového rámce IROP K. Berouskovou, Š. Beránkovou, O. Vilím-

kovou, F. Kopeckým, asistentkou Ž. Rosovou, v neposlední řadě pak členové Výběrové komise, Výboru MAS, 

předsedy Výboru MAS, kontrolní komise MAS a také žadatelům, kteří dokázali projekty úspěšně zrealizovat.  

MAS-PRV: viz předchozí bod 

MAS-OPZ: přibývá ukončených projektů, nejčerstvěji Mikroregion Hranicko - Nezaměstnanost, Člověk v tísni 
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(oba proplaceno) a VIOL s.r.o. (dosud neproplaceno). V realizaci už je pouze projekt poskytovatele sociálních 

služeb Strom Andělé života. Tím ovšem také přibývá nevyčerpaných či pokrácených prostředků, které už sa-

mozřejmě nemáme, jak využít. V součtu celého MAS-OPZ se zatím jedná o 737.788,- Kč, což tvoří stále uchá-

zejících 4,35 % celkové alokace pro MAS. Uvidíme, kde se poměr zastaví po proplacení zbývajících dvou pro-

jektů. 

MAS-OPŽP: Management MAS obdržel informaci o možném odstoupení jednoho z žadatelů od realizace. Po-

kud se tak stane, zůstane nám z celého programového rámce a původních 10 milionů k vyčerpání pouze jediný 

zrealizovaný projekt za půl milionu Kč. Pro uklidnění ani v jiných MAS nedopadli o moc lépe. 

 

✓ Informace o rozběhu SCLLD 2021-2027 

MAS-IROP 2021+  

F. Kopecký uvedl informace k MAS-SZP (dříve MAS-PRV) – rozběhne se až v roce 2024, MAS už zná přibližnou 

alokaci, která se bude pohybovat někde nad 24 milionů Kč dotací. NS MAS nyní projednává s MAS definitivní 

klíč k rozdělení alokace mezi MAS. MAS Hranicko, jako středně velké MAS, vycházejí všechny zvažované vari-

anty téměř stejně s rozdíly v řádu nižších statisíců Kč. Dobrou zprávou je, že tato alokace je opravdu pro období 

2024+, tj. již obdržená alokace přechodného období v tom není započtena a celkově tak MAS v období 2021-

2027 v PRV rozdělí téměř 30 mil. Kč, což je o 10 mil. Kč více, než byla původní základní alokace období 2014-

2020 (kterou jsme si pak sami navýšili na 30 mil. Kč, díky obdrženému bonusu za dobré čerpání). 

MAS-OPZ+ - deštníková žádost byla podána 10.8.2022, cca jako 60. v ČR v pořadí, kdy se tak vlezla do cel-

kové alokace OPZ+ a měla by být podpořena. (O podpoře jednotlivých žádostí významně rozhoduje tento-

krát čas podání, protože alokace vyjde jen cca na 120 ze 180 MAS v ČR). 

Aktuálně byl obdržen první chybník pouze ke kompletnosti žádosti, věcné hodnocení ŘO avizováno na mě-

síce říjen/listopad. Stále tak platí předpoklad zahájení realizace 1.1.2023.  

OP TAK – nic nového 

OP ŽP – nic nového 

 

✓ MAP II., MAP III. 

H. Gaďurková informovala o MAP II - Projekt byl ukončen k 31.7.2022. Byly zrealizovány všechny aktivity. Do 

23.9.2022 bude podána závěrečná zpráva o realizaci, budeme čekat na její schválení a finanční vypořádání 

projektu. 
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MAP III - Projekt byl zahájen k 1.8.2022 a bude realizován do 30.11.2023.   

Projekt je ryze hodnoticí a plánovací, nejsou v něm žádné implementační aktivity. V současné době jsou 

sestavovány pracovní skupiny, jejichž složení bude schváleno na 1. ustavujícím jednání Řídicího výboru MAP, 

který proběhne na konci října 2022. Výstupem projektu bude opět aktualizovaná dokumentace a akční plány 

na roky 2023, 2024 a 2025. Více informací o projektu je možné najít na webových stránkách MAS v záložce. 

MAP Hranicko. 

 

✓ MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt® 

O. Vilímková avizovala, že Kancelář MAS Hranicko z. s. vyhlásí IX. Výzvy k předkládání žádostí o udělení značky 

MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt®. Výrobci, řemeslníci a zemědělci, mohou své výrobky přihlašovat od 

4. 10. do 1. 11. 2022. Certifikační komise by pak zasedala okolo 21. listopadu. 

V současné době evidujeme 3 zájemce o udělení značky, jde o ručně vyráběná mýdla, výrobky z ovčí vlny a 

dřevěná párátka. 

 

V. Vomáčka ukončil řádnou VH v 17:00 hod. 

 

 

      Ing. Václav Vomáčka, MSc. 

                  místopředseda výboru MAS 

 

Zapsala: Olga Vilímková 

Ověřovatelé zápisu:  

 

Marcela Tomášová 

 

Mirko Troup 

 

 

https://www.regionhranicko.cz/mas-hranicko/aktuality/Projekt-MAP-pro-Hranicko-III-se-rozjizdi-1339
https://www.regionhranicko.cz/mas-hranicko/map-hranicko/organizacni-struktura-map-ii

