
 

Zápis z jednání Výboru MAS 

konaného dne 25. října 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) 

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

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

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

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

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

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

Přítomno členů: 7 

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

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

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

 

Omluveni: 

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

 

Přítomni za kancelář MAS: 

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

 

Program jednání Výboru MAS konaného dne 25. října 2022, od 11:00 hod.: 

1. Kontrola plnění usnesení 

2. Projekt “Zajištění činnosti MAS Hranicko I.” z OPTP 21+ (rozpočet, finanční plán, 

personální obsazení) 

3. Animace škol 



 

4. Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací O2 

5. Harmonogram Výzev č. 10 a 11 MAS-PRV 

6. Různé 

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 27.9.2022: 

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. 

Usnesení splněno. Fáze podepisování. 

UVMAS/26/2022 

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

UVMAS/27/2022 

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

Usnesení splněno. Další postup viz. bod č. 2 jednání. 

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 

Usnesení splněno. Fáze podepisování. 

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 

Usnesení splněno. Další postup viz. bod č. 4 jednání. 

 

UVMAS/31/2022 

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. Projekt “Zajištění činnosti MAS Hranicko I.” z OPTP 21+ (rozpočet, finanční 

plán, personální obsazení) 

Přišel A. Hradil a P. Kočnarová a A. Veličková.  Přítomno členů: 10 

 

Ž. Rosová uvedla, že alokace stanovená pro naši MAS v rámci OPTP 21+ (Operačního programu 

technická pomoc 21+) a míra spolufinancování byla sdělena výboru na jednání 27.9.2022 na němž 

výbor usnesením UVMAS/28/2022 schválil přípravu žádosti do Výzvy č. 3 OPTP 21+ a to konkrétněji 

přípravu žádosti prvního projektu s názvem „Zajištění činnosti MAS Hranicko I.“. 

Projekt „Zajištění činnosti MAS Hranicko I.“ bude prvním projektem v rámci Výzvy č. 3 OPTP 21+  

Předpokládané datum zahájení projektu: 1.11.2022 

Předpokládané datum ukončení projektu: 30.9.2024 

Způsob podání projektu: v systému ISKP21+ 

Režim financování: ex-post 

Cíl projektu: zajištění činnosti MAS Hranicko  

Aktivity projektu: Podporovanými aktivitami bude zajištění stabilní administrativní kapacity stejně jako 

ostatních výdajů potřebných pro výkon činností MAS. 

Celkové způsobilé výdaje prvního projektu: 4.496.928,-Kč 

Rozpočet projektu a finanční plán projektu: byl podrobně představen na jednání výboru 

Personální obsazení projektu: bylo představeno v rámci rozpočtu projektu. Bude nutná specifikace 

projektu v rámci dodatku k pracovním smlouvám zapojených zaměstnanců MAS (Vedoucího zam. pro 



 

realizaci SCLLD, Zaměstnance pro realizaci SCLLD a Asistentova pro realizaci SCLLD a specifikace 

projektu také na mzdovém výměru, u obou s účinností od 1.11.2022. Dojde k aktualizaci náplně práce 

v projektu zapojených zaměstnanců, kdy nově bude v náplni práce uvedena nejen příprava, ale i 

realizace strategie CLLD pro programové období 2021-2027. 

Termín podání: Ž. Rosová uvedla, že dne 18.10. jsme obdrželi z OPTP doporučení, abychom „žádosti o 

podporu v OPTP podávali ideálně až po schválení závěrečné žádosti o platbu v IROPu. Schválení žádosti 

o odporu v OPTP je velmi rychlé.“ Závěrečnou ŽoP a ZoR za projekt Režie II. chceme za management 

MAS podat do 15.11.2022, schválena by pak měla být cca do 3-4 týdnů, tzn., že Žádost do OPTP 

podáme, pokud půjde vše podle plánu do 15.12.2022. 

 

UVMAS/32/2022 

a) Výbor MAS projednal Žádost MAS Hranicko prvního projektu s názvem „Zajištění činnosti MAS 

Hranicko I.“ do Výzvy č. 3 OPTP 2021-2027 včetně rozpočtu, finančního plánu a personálního 

obsazení 

b) Výbor MAS schválil podání Žádosti MAS Hranicko prvního projektu s názvem „Zajištění činnosti 

MAS Hranicko I.“ do Výzvy č. 3 OPTP 2021-2027 dle předloženého rozpočtu, finančního plánu a 

personálního obsazení  

(Pro: 10; proti: 0; zdržel se: 0) 

 

UVMAS/33/2022 

a) Výbor MAS projednal personální obsazení projektu Zajištění činnosti MAS Hranicko I. 

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

projektu Zajištění činnosti MAS Hranicko I. Vedoucímu zam. pro realizaci SCLLD, Zaměstnanci 

pro realizaci SCLLD, Asistentovi pro realizaci SCLLD s datem účinnosti od 1.11.2022 dle 

důvodové zprávy 

(Pro: 10; proti: 0; zdržel se: 0) 

 

3. Animace škol 

H. Gaďurková uvedla, že na jednání 27.9.2022 Výbor pověřil management MAS dopracováním varianty 

č. 5 týkající se finančního plnění škol za službu animace škol. 



 

Varianta č. 5 je kombinace pevné sazby (15.000,- a 20.000,-) a 1% z max. výše dotace, aby byla 

zohledněna i výši dotace. Na poradě kanceláře jsme se s předsedou Výboru MAS dohodli, že musíme 

zohlednit i ukončování projektů v Šablonách III. Původně jsme zvažovali variantu ceníku k zpoplatnění 

služeb, ale vzhledem k tomu, že těmto školám zbývá už jen podání závěrečné zprávy o realizaci a po 

jejím schválení finanční vypořádání projektu, rozhodli jsme se po dohodě s předsedou Výboru MAS pro 

zjednodušení těmto školám fakturovat jednorázovou částku 5.000,-. 

 

Management dostal za úkol na jednání 25.10.2022 zajistit toto:  

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.) – Dne 17.10.2022 byly osloveny všechny školy v regionu emailem s nabídkou služeb 

poskytovaných v rámci Animace škol od 1.11.2022 zaměstnancem MAS Hranicko s konkrétní 

částkou. Svůj zájem projevilo 16 škol.  

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

podepisovat. – Návrhy smluv byly zaslány členům Výboru v podkladech na jednání. 

 

Aktualizovaný rozpočet animací škol na období 1.11.2022 – 28.2.2026 (40 měsíců) s podrobnějším 

dopracováním varianty č. 5 a zapracováním zpoplatnění služeb animací škol pro Šablony III. byl 

představen a okomentován přímo na jednání Výboru. Vyplynulo z něj, že příjmy pokryjí výdaje a je 

možné tedy služby školám poskytovat. 

Management MAS představil 2 návrhy Smlouvy o poskytování konzultačních služeb. Jednu pro výzvu 

č. 02_20_080 Šablony III v rámci Operační programu Vývoj, výzkum a vzdělávání a druhou pro výzvu č. 

02_22_022 Šablony pro MŠ a ZŠ I v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský Šablon, které byly 

zaslány v podkladech. Nikdo ze členů neměl k návrhům smluv připomínky. 

 

UVMAS/34/2022 

a) Výbor MAS projednal rozpočet animací škol na období 1.11.2022 – 28.2.2026, Fakturaci za 

animace škol v rámci Šablon III., Návrh smlouvy o poskytování konzultačních služeb v rámci 

Šablon III., Návrh smlouvy o poskytování konzultačních služeb v rámci Šablon IV. 



 

b) Výbor MAS schválil rozpočet animací škol na období 1.11.2022 – 28.2.2026, Fakturaci za 

animace škol Šablon III., Návrh smlouvy o poskytování konzultačních služeb v rámci Šablon III., 

Návrh smlouvy o poskytování konzultačních služeb v rámci Šablon IV. 

c) Výbor MAS pověřuje předsedu Výboru MAS podpisem smluv se školami, které o animace škol 

Šablon III. a Šablon IV. projevily zájem dle důvodové zprávy 

(Pro: 10; proti: 0; zdržel se: 0) 

 

Personální obsazení animace škol:  

Ž. Rosová uvedla, že Animaci škol bude v MAS Hranicko zajišťovat zaměstnanec MAS – Animátor škol, 

zaměstnaný na 0,1 úvazek (4 hod./týdně). HM 5.000,-Kč. Od 1.11.2022 hrazený z MAS Hranicko 

střediska Animace škol.  

 

Nové personální skutečnosti týkající se OPTP21+ a animací škol bylo nutné zapracovat do tabulky 

Mzdové výdaje zaměstnanců MAS a tudíž jí pro jednání výboru MAS 25.10.2022 aktualizovat. Na 

jednání byly podrobně představeny změny v tab. Mzdové výdaje zam. MAS provedené oprati 

schválené poslední variantě ze dne 23.6.2022. Aktualizace tabulky Mzdové výdaje zam. MAS pro výbor 

25.10.2022 obsahovala tyto změny: 

1) Pro možnost porovnání jsme ponechali list mzdy schválené výborem 23.6.2022 a přidali jsme 

list mzdy od 11-2022 což je ona aktualizace pro výbor 25.10.2022 

2) Pro přehlednost jsme přidali do nové aktualizace sloupeček Druh pracovního poměru, kde je 

uvedeno, zda má zaměstnance u MAS dohodu o provedení práce či pracovní smlouvu, výše 

úvazku a délka trvání pracovního poměru 

3) OPTP21+, zde nedošlo ke změně hrubých mezd ani úvazků nýbrž jen ke specifikace projektu 

OPTP21+ v této tabulce 

4) Bylo přidáno nové dělení Animace škol u Animátora škol a stanovena HM za tuto prac. pozici 

 

UVMAS/35/2022 

a) Výbor MAS projednal personální obsazení animace škol 

b) Výbor MAS schválil Dodatek č. 6 k pracovní smlouvě, mzdový výměr a náplň práce Animátorovi 

škol s datem účinnosti od 1.11.2022 dle důvodové zprávy 

c) Výbor MAS projednal aktualizaci tabulky Mzdové výdaje zam. MAS k datu 25.10.2022 



 

d) Výbor MAS schválil aktualizaci tabulky Mzdové výdaje zam. MAS k datu 25.10.2022 

(Pro: 10; proti: 0; zdržel se: 0) 

 

4. Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací O2 

Ž. Rosová uvedla, že současná smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací O2 byla 

podepsána 24.7.2020 se závazkem na 24 měsíců pro 5 telefonních čísel + 1 LTE. Od 1.9.2022 došlo u 

smlouvy ke změně smluvních podmínek. Podrobněji bylo probráno na jednání včetně Závazné nabídky 

služeb O2 a Dohody o poskytnutí slevy ze dne 19.10.2022. 

 

 UVMAS/36/2022 

a) Výbor MAS projednal Závaznou nabídku služeb O2 a Dohodu o poskytnutí slevy ze dne 

19.10.2022 

b) Výbor MAS schválil Závaznou nabídku služeb O2 a Dohodu o poskytnutí slevy ze dne 

19.10.2022 

c) Výbor MAS pověřil předsedu výboru MAS podpisem Závazné nabídky služeb O2 a Dohody o 

poskytnutí slevy ze dne 19.10.2022 

(Pro: 10; proti: 0; zdržel se: 0) 

 

5. Harmonogram Výzev č. 10 a 11 MAS-PRV 

F. Kopecký uvedl, že na jednání 27.9.2022 rozhodla VH MAS o převodu nevyčerpaných alokací z Fiche 

14 Podnikání v cestovním ruchu a uvnitř Fiche 20 mezi oblastmi Veřejná prostranství a Mateřské a 

základní školy. Aktuální alokace dotačního programu MAS-PRV k rozdělení v roce 2023 jsou tak 

následující: 

 

  

Aktuálně platné 
alokace pro rok 
2023  

Nevyčerpané prostředky 
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    



 

MAS-PRV 20 

Obnova vesnic - kulturní a spolková 
zařízení 1 958 760   

Obnova vesnic - MŠ a ZŠ 1 937 438 1 023 

Obnova vesnic - veřejná prostranství    

  Celkem dotace v MAS-PRV v Kč 4 849 218 69 636 

 

Výbor MAS má nyní za úkol aktualizovat harmonogram Výzev. V dosud platném harmonogramu se 

počítá se zařazením Fiche 13 do Výzvy č.10 naplánované na prosinec 2022/leden 2023. Stejně tak bylo 

v plánu vyhlásit v této Výzvě též oblast kulturních a spolkových zařízení. Nově máme alokaci též v další 

oblasti Fiche 20 MŠ a ZŠ a nelze v rámci jedné Výzvy vyhlásit dvě oblasti Fiche 20. Jedna oblast tedy 

bude vyhlášena ve Výzvě č.10 v prosinci/lednu, druhá až ve Výzvě č.11 cca v květnu 2023.  

Z diskuse vzešly tyto skutečnosti: 

1) Vyhlásit Výzvu č. 10: MAS-PRV 20 Obnova vesnic – MŠ a ZŠ spolu s MAS-PRV 13 Drobné 

podnikání od 30.11.2022 do 10.1.2023, registrace na SZIF do 31.3.2022 

2) Vyhlásit Výzvu č. 11, MAS-PRV 20 Obnova vesnic – kulturní a spolková zařízení od 30.4.2023 

do 1.6.2023, registrace na SZIF 31.7.2022 

 

UVMAS/37/2022 

a) Výbor MAS projednal aktualizaci harmonogramu Výzev č. 10 a 11 MAS-PRV 

b) Výbor MAS schválil aktualizaci harmonogramu Výzev č. 10 a 11 MAS-PRV dle důvodové zprávy 

(Pro: 10; proti: 0; zdržel se: 0) 

 

6. Různé 

H. Gaďurková v bodě Různé uvedla informace o doběhu projektu MAP II. a rozjezdu projektu MAP III. 

 

F. Kopecký v rámci tohoto bodu poskytl členům Výboru MAS základní informace o tématu Komunitní 

energetiky, které aktuálně rezonuje jak v celé společnosti, tak mezi MAS, které by se z vlastní iniciativy, 

ale i dle očekávání např. MPO či MŽP měly stát aktivními hráči na tomto poli v budoucnu.  

MPO už vyhlásilo výzvy na vzdělávání energetických koordinátorů a následnou podporu jejich činnosti 

v MAS, rovněž se s námi počítá v poradenství a pomoci žadatelům v Nové zelené úsporám light. 

Některé MAS už iniciují ve svých územích vznik ENERKOMů, tj. Energetických komunit. 



 

První krok, který můžeme udělat je, abychom se zapojili do Platformy pro komunitní energetiku při NS 

MAS ČR. Výsledkem diskuse bylo, že management MAS zjistí podmínky pro vstup do Platformy a toto 

bude dořešeno na dalším Výboru MAS. 

 

Zapsala: Žaneta Rosová 

 

      Vojtěch Skácel 

              předseda výboru MAS 

 


