
 

Zápis z jednání Výboru MAS 

konaného dne 23. listopadu 2022 

 

Dnešnímu jednání Výboru MAS je přítomno 8 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) 

Radim Haitl – Obec Střítež n.L. (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: 8 

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

 

Omluveni: 

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

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

 

Přítomni za kancelář MAS: 

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

 

Program jednání Výboru MAS konaného dne 23. listopadu 2022, od 8:00 hod.: 

1. Kontrola plnění usnesení 

2. Šablony NNO - DPP koordinátora pro neformální vzdělávání dětí/mládeže 

3. Opakovaný výběr projektů Výzva č. 8 MAS-PRV 



 

4. Schválení Výzvy č. 10 MAS-PRV vč. změny termínů 

5. Poradenství a poskytování služeb v rámci Nové zelené úsporám light 

6. Komunitní energetika – platforma a vzdělávání v rámci NS MAS 

7. 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 

25.10.2022: 

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  

Usnesení trvá. 

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 

Usnesení splněno. 

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 



 

Usnesení splněno. Fáze podepisování. 

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 

Usnesení splněno. 

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 

Usnesení splněno. 

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 

Usnesení plněno průběžně. 

 

UVMAS/38/2022 

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 pozměněném znění 

(Pro: 8; proti: 0; zdržel se: 0) 

 

2. Šablony NNO - DPP koordinátora pro neformální vzdělávání dětí/mládeže 

V. Skácel uvedl, že koordinaci projektu „Podpora zvyšování kvality neformálního vzdělávání v 

Olomouckém kraji“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0016279 realizovaném prostřednictvím 

Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) bude nutné zajistit do 31.5.2023, proto je 

nutné prodloužení DPP koordinátorovi. 

 



 

UVMAS/39/2022 

a) Výbor MAS projednal Dodatek č. 2 k DPP koordinátora Šablon pro NNO s prodloužením do 

31.5.2023 

b) Výbor MAS schválil Dodatek č. 2 k DPP koordinátora Šablon pro NNO s prodloužením do 

31.5.2023 

(Pro: 8; proti: 0; zdržel se: 0) 

 

3. Opakovaný výběr projektů Výzva č. 8 MAS-PRV 

M. Tomášová opustila jednání. Přítomno členů: 7 

 

Identifikování střetu zájmu, podpis Přílohy č. 2 Prohlášení o neexistenci střetu zájmů. 

Tím pádem, přítomno členů při projednání tohoto bodu: 7 

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: 3 43% 

Soukromý sektor:     4 57% 

Celkový počet Partnerů MAS 
účastnících se hlasování: 

7 100% 

 

F. Kopecký uvedl, že ve Výzvě č.8 bylo původně vybráno k získání podpory všech 5 podaných Žádostí o 

dotaci. V mezičase 2 žadatelé odstoupili od administrace na vlastní žádost, 1 žadatel nedoplnil ve lhůtě 

na výzvu SZIF a administrace mu byla ukončena. Projekt obce Skalička prošel administrativní kontrolou 

SZIF bez úprav mající dopad na bodování žádosti. Bohužel v případě projektu obce Polom musel být ze 

způsobilých výdajů vyřazen vodní prvek, což má dopad na bodování projektu. Proto na základě výzvy 

SZIF k přebodování projektu se dne 23.8.2022 sešla Výběrová komise a provedla opravné hodnocení 

žádosti. Vzniklo tak nové pořadí žádostí ve Výzvě č.8, které je nyní předloženo Výboru k opakovanému 

výběru projektů k získání dotace dle následujícího návrhu (v rámci administrativní kontroly a doplnění 

výsledků VCM také došlo k úpravě rozpočtů projektů): 



 

  

FICHE 20 Obnova vesnic oblast a) Veřejná prostranství (min. počet bodů = 13) 

 

Výbor MAS vybral k získání podpory všechny podané Žádosti o dotaci, které prošly věcným hodnocením 

a u nichž nebyla ukončena administrace na vlastní žádost či ze strany SZIF. 

 

UVMAS/40/2022 

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

MAS-PRV 

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

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

(Pro: 7; proti: 0; zdržel se: 0) 

 

4. Schválení Výzvy č. 10 MAS-PRV vč. změny termínů 

Na jednání se vrátila M. Tomášová a dorazila P. Kočnarová. Přítomno členů: 9 

F. Kopecký uvedl, že Výbor na minulém jednání schválil termíny vyhlášení a uzávěrky Výzvy č. 10 MAS-

PRV, až poté SZIF zveřejnil, že žádosti o schválení výzev bude přijímat od 6.1.2023, reálně tak bude 

možno vyhlásit výzvu až někdy kolem 10.1.2023. Nové termíny jsou promítnuty do návrhu textace 

Výzvy č.10 MAS-PRV. Výbor odsouhlasil termíny vyhlášení a uzávěrky Výzvy a také datum registrace na 

RO SZIF a to v případě brzkého schválení Výzvy ze strany RO SZIF. Pokud by se schválení výzvy 

prodloužilo, budou termíny adekvátně posunuty tak, aby zůstal zachována délka Výzvy více než 30 dnů 

pro žadatele a dostatečný prostor pro administrativní kontrolu a hodnocení na straně MAS.  

Projekty doporučení VK k získání dotace: 

ev. číslo žadatel  název projektu místo 
realizace 

Výsledný 
počet bodů 

Pořadí projektu 
dle bodů 

celkové výdaje výše požadované 
dotace 

08-2022-112 obec Skalička Veřejné sociální zařízení Skalička 43 1. 616 728 Kč 
640 859 Kč 

480 000 Kč 

08-2022-111 obec Polom Veřejné prostranství Polom u návsi Polom 56 
38 

2. 412 158 Kč 
412 156 Kč 

329 726 Kč 
329 724 Kč 

08-2022-113 obec Rouské  Modernizace veřejného prostranství - návsi v obci 
Rouské 

Rouské     

08-2022-114 obec Všechovice Veřejné prostranství Všechovice Všechovice     

08-2022-110 obec Střítež nad 
Ludinou 

Veřejné prostranství u obecního úřadu Střítež n. L.     

 

 

Výzva č. 8 MAS-PRV výše požadovaných dotací Původní alokace Výzvy č. 8 počet vybraných 
žádostí 

F20 Obnova vesnic, oblast A) Veřejná prostranství 1 923 020 Kč 
809 724 Kč 

2 134 948 Kč 5 
2 



 

Dále Výbor rozhodl o max. výši způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace pro vyhlášené Fiche: 

F13 Drobné podnikání, max. 1.000.000 Kč 

F20 b) Mateřské a základní školy 700.000 Kč    

Kopecký dále informoval, že v preferenčních kritériích dojde pouze k aktualizaci tabulek počtu obyvatel 

obcí a počtu žáků škol na nejnovější dostupná data. Jedná se o technickou úpravu Fiche neměnící 

nikterak smysl a definici PK, proto není nutné přeschválení Valnou hromadou. 

 

UVMAS/41/2022 

a) Výbor MAS projednal text Výzvy č. 10 MAS-PRV 

b) Výbor MAS schválil Výzvu č. 10 MAS-PRV 

(Pro: 9; proti: 0; zdržel se: 0) 

 

5. Poradenství a poskytování služeb v rámci Nové zelené úsporám light 

F. Kopecký členům Výboru představil základní principy tohoto nového dotačního programu (co je NZÚ 

Light, jaká je role MAS v poradenství - https://www.regionhranicko.cz/mas-hranicko/projekty/Nova-

zelena-usporam-light-103?rpage=mas-hranicko&subpage=nzul, odměna pro MAS, časová náročnost 

poradenství, personální zajištění a jeho zasazení do kontextu managementu MAS vč. reakce na velmi 

pravděpodobné schválení projektu OPZ+ a také možnosti spojení této pracovní pozice s prací na SCLLD 

2021-2027. 

V rámci diskuse byla navržena možnost využít na částečný úvazek zaměstnance MR Hranicko, tato 

možnost bude podrobněji projednána na prosincovém jednání, které bylo stanoveno přítomnými členy 

výboru na 13.12.2022 v 8h. 

 

UVMAS/42/2022 

a) Výbor MAS bereme na vědomí zapojení MAS do poradenství NZÚ Light 

 

6. Komunitní energetika – platforma a vzdělávání v rámci NS MAS 

Tento bod byl stažen z programu a bude zařazen na příští jednání Výboru MAS.  

 

https://www.regionhranicko.cz/mas-hranicko/projekty/Nova-zelena-usporam-light-103?rpage=mas-hranicko&subpage=nzul
https://www.regionhranicko.cz/mas-hranicko/projekty/Nova-zelena-usporam-light-103?rpage=mas-hranicko&subpage=nzul


 

7. Různé 

Ž. Rosová v rámci tohoto bodu informovala o stavu peněžních prostředků na bankovním účtu MAS, o 

využívání kontokorentního úvěru a o předpokládaných příjmech, které na bankovní účet budou 

připsány do konce roku 2022 v souvislosti s administrací projektů MAS. 

 

 

    

Zapsala: Žaneta Rosová 

 

      Vojtěch Skácel 

              předseda výboru MAS 

 


