
 

Zápis z jednání Výboru MAS 

konaného dne 20. prosince 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: 

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) 

Přítomno členů: 6 

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

 

Omluveni: 

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

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

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

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

 

Přítomni za kancelář MAS: 

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

 

Program jednání Výboru MAS konaného dne 20. prosince 2022, od 8:00 hod.: 

1. Kontrola plnění usnesení 

2. Projekt Společně pro Hranicko MAS-OPZ+ 

3. Personální záležitosti MAS Hranicko 

4. Dodatek č. 1 ke SOVF předsedy Výboru MAS 



 

5. Dodatek č. 5 ke Smlouvě o vedení účetnictví 

6. Navýšení alokace Výzvy č.10 MAS-PRV 

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

8. 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 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. Projekt bude podán až po schválení projektu Režie II. 

A o kontrolu plnění usnesení z jednání Výboru MAS ze dne 23.11.2022: 

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 

Usnesení splněno. 

UVMAS/40/2022 

a) Výbor MAS projednal zprávu o průběhu 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 

Usnesení splněno. 

UVMAS/41/2022 

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

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

Usnesení splněno. 

UVMAS/42/2022 

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

 



 

UVMAS/43/2022 

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. Projekt Společně pro Hranicko MAS-OPZ+ 

O. Vilímková uvedla, že dne 10.8.2022 byl podán projekt Společně pro Hranicko MAS-OPZ+. Osvětlila 

skutečnosti od podání žádosti, hodnocení žádosti ŘO MPSV (řídicím orgánem Min. práce a soc. věcí) 

až po nynější stav projektu. Nastavení projektu je následující: 

Název projektu: Společně pro Hranicko MAS-OPZ+ 

Název žadatele: MAS Hranicko z. s. 

Doba realizace:  1.1.2023 – 31.12.2025 (36 měsíců)  

Schválený rozpočet:  8.304.744,-Kč (100% míra dotace) forma zálohových plateb 

✓ 5.931.960,-Kč osobní náklady 

✓ 2.372.784,-Kč paušální náklady (40% z osobních nákladů) 

Řízení projektu: 

- Projektový manažer – 0,2 úvazek, pracovní smlouva od 1.1.2023 

- Koordinátor projektu – 0,6 úvazek, pracovní smlouva od 1.1.2023 

- Finanční manažer – 0,2 úvazek, pracovní smlouva od 1.1.2023 

Komunitní setkávání: 

- Komunitní pracovník v komunitní zahradě – DPČ od 1.1.2023 

- Odborný pracovník pro komunikaci a logopedii – DPP od 1.1.2023 

- Sociální pracovník v komunitním centru – DPP od 1.1.2023 

- Komunitní pracovník v komunitním centru – DPP od 1.1.2023 

Komunitní venkovské tábory: 

- 8 pečujících osob - DPP 

Evaluace projektu: 

- Evaluátor – DPP od 1.6.2023 

Součástí projektu bude 1 partner s finančním příspěvkem – Andělé Stromu života p.  s.  bude s nimi 

sepsána smlouva o partnerství. 



 

Aktivitami projektu jsou: 

- Poradenství a podpora neformálně pečujících osob – zajišťují Andělé Stromu života p. 

s.  (Odborný pracovník mobilního hospice 1 úvazek - 1 728 000,- Kč/3roky) 

- Poradna pro rodinu – terénní forma – tuto aktivitu měl původně zajišťovat Člověk v tísni, který 

však od spolupráce na projektu odstoupil, nově bude aktivitu zajišťovat MAS Hranicko ve 

spolupráci s LAVINA Hranice z.s. (Sociální pracovník 1 úvazek – 1 782 000,- Kč , Metodik pro 

práci s CS 0,1 úvazek – 216 000,- Kč. Celkem – 1 998 000,- Kč) 

- Komunitní setkávání rodin s dětmi, dětí a dospívajících, pečujících osob o malé děti i seniorů 

– zajišťuje MAS Hranicko (spolupráce KC Otevřené dveře) – (Komunitní pracovník, DPP - 468 

hod./projekt – 117 000,- Kč) 

- Sociální práce nad rámec zákona v KC – zajišťuje MAS Hranicko (spolupráce KC Otevřené 

dveře) – (Sociální pracovník, DPP - 312 hod./projekt – 87 360,- Kč) 

- Komunitní setkávání v komunitní zahradě – zajišťuje MAS Hranicko (spolupráce Bobří 

zahrada) – (Komunitní pracovník - komunitní zahrada 1296 hod./projekt DPČ – 324 000,- Kč, 

Odborník - logoped, odborník na komunikaci 576 hod./projekt DPP – 161 280,- Kč) 

- Komunitní venkovské tábory – zajišťuje MAS Hranicko (ve spolupráci s organizacemi 

pracujícími s dětmi) – (8 Pečujících osob 2 160 hod./projekt – 479 520,-Kč) 

- Řízení projektu – zajišťuje MAS Hranicko (Přímé náklady - Koordinátor projektu 0,6 úvazku – 

1 036 800,- Kč, Paušál - Finanční a projektový manažer 0,2 + 0,2 úvazku – 691 200,- Kč, 

Evaluátor 312 hod./projekt DPP – 124 800,- Kč) 

Veškeré aktivity projektu vycházejí z Akčního plánu. V rámci kontrolního procesu ze strany ŘO MPSV 

budeme v nejbližší době vyzváni k doplnění a upravení popisů hodnot u indikátorů v projektové žádosti 

a poté uvedení do souladu s Akčním plánem. Hodnotící komise projekt k realizaci schvaluje za 

předpokladu provedení úprav, ke kterým budeme vyzváni. Zahájení projektu je možné od 1.1.2023, i 

když právní akt bude vystaven až během ledna 2023. Nastavení začátku realizace projektu záleží na 

nás. Výdaje jsou způsobilé ty, které budou spadat do období realizace projektu, to znamená od 

1.1.2023. 

Na jednání dorazil pan A. Hradil. Přítomno členů: 7 

 

 



 

UVMAS/44/2022 

a) Výbor MAS projednal finální podobu projektu Společně pro Hranicko MAS-OPZ+ s rozpočtem 

ve výši 8.304.744,-Kč 

b) Výbor MAS schvaluje zahájení realizace projektu Společně pro Hranicko MAS-OPZ+ od 1. 1. 

2023 se schváleným rozpočtem a Akčním plánem 

c) Výbor MAS schvaluje, aby MAS Hranicko převzala aktivity, které měl původně realizovat 

Člověk v tísni v projektu Společně pro Hranicko MAS-OPZ+ včetně finanční účasti v projektu 

(Pro: 7; proti: 0; zdržel se: 0) 

 

3. Personální záležitosti MAS Hranicko 

Ž. Rosová uvedla, že z výše uvedeného bodu zapojení se do projektu Společně pro Hranicko MAS-OPZ+ 

vyplývá, že bude nutná změna úvazkového nastavení stávajících zaměstnanců MAS a potřeba 

zaměstnat nového zaměstnance na částečný úvazek plynoucí se zapojení se do NZÚ light (Nová zelená 

úsporám light). 

Předložená výše úvazků jednotlivých projektů a jejich pracovních pozic od 1.1.2023: 

1) Zajištění realizace SCLLD je uskutečňována od 1.11.2022 prostřednictvím projektu Zajištění 

činnosti MAS Hranicko I. (pracovní název OPTP I.), zde jsou tyto pracovní pozice: 

• Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD – 1 úvazek 

• Zaměstnanec pro realizaci SCLLD – 0,8 úv. 

• Asistentka pro realizaci SCLLD – 0,4 úv. 

2) MAP III., zde jsou tyto pracovní pozice: 

• Hlavní manažer/Koordinátor MAP – 0,9 úv. 

• Finanční manažer/Administrátor MAP – 0,4 úv. 

• ICT pracovník MAP – 0,2 

3) Animátor škol – 0,1 úv. – zde byl připraven Dodatek č. 7 a aktualizovaná pracovní náplň 

zaměstnance MAS, kde bude upravena pracovní pozice o další služby v rámci živnostenského 

oprávnění MAS Hranicko z. s. 

4) Společně pro Hranicko MAS-OPZ+, zde jsou tyto pracovní pozice: 

• Projektový manažer OPZ+ - 0,2 úv. 

• Koordinátor OPZ+ - 0,6 úv. 

• Finanční manažer OPZ+ - 0,2 úv. 



 

• Sociální pracovník OPZ+ (ve spolupráci s LAVINA Hranice z.s.) – 1,0 úvazek (rozdělen 

mezi 2 zaměstnance tzn. 2x 0,5 úvazek) 

• Metodik pro práci s cílovou skupinou (ve spolupráci s LAVINA Hranice z.s.) – 0,1 úvazek 

5) Konzultant NZÚ light – 0,1 úv. 

 

Poté představila aktualizaci tabulky Mzdové výdaje zaměstnanců MAS pro toto jednání Výbor MAS. 

V rámci diskuse proběhlo nastavení délky trvání pracovních smluv Koordinátora OPZ+ (1.1.2023-

31.12.2025) a Konzultanta NZÚ light (1.1.2023-31.12.2023) 

Jednání opustil J. Šindler. Přítomno členů: 6 

 

UVMAS/45/2022 

a) Výbor MAS projednal personální obsazení zajišťující realizaci projektu Společně pro Hranicko 

MAS-OPZ+ 

b) Výbor MAS schválil pracovní smlouvu, mzdový výměr a náplň práce v rámci projektu 

Společně pro Hranicko MAS-OPZ+ Projektovému manažerovi, Koordinátorovi a Finančnímu 

manažerovi s datem účinnosti od 1.1.2023 dle důvodové zprávy 

c) Výbor MAS schválil Dohodu o provedení práce Evaluátora projektu Společně pro Hranicko 

MAS-OPZ+ s datem účinnosti od 1.6.2023 

d) Výbor MAS schválil pracovní smlouvy, mzdové výměry a náplně práce Sociálním 

pracovníkovníkům a Metodikovi pro práci s cílovou skupinou v rámci projektu Společně pro 

Hranicko MAS-OPZ+ 

e) Výbor MAS pověřuje předsedu výboru podpisy výše uvedených smluv a dohody 

(Pro: 6; proti: 0; zdržel se: 0) 

 

Z výše schváleného nového personálního obsazení projektu Společně pro Hranicko MAS-OPZ+ je nutné 

zasáhnout také do úvazků stávajících zaměstnanců MAS na projektu OPTP I. a to konkrétně u 

Zaměstnance pro realizaci SCLLD a Asistenta pro realizaci SCLLD. 

 

UVMAS/46/2022 

a) Výbor MAS projednal aktualizaci personálního obsazení projektu Zajištění činnosti MAS 

Hranicko I. 



 

b) Výbor MAS schválil dodatek k pracovní smlouvě a mzdový výměr v rámci projektu Zajištění 

činnosti MAS Hranicko I., zaměstnanci pro realizaci SCLLD a asistentovi pro realizaci SCLLD 

s datem účinnosti od 1. 1. 2023 dle důvodové zprávy 

c) Výbor MAS pověřuje předsedu výboru podpisem výše uvedených dodatků k pracovním 

smlouvám a mzdovým výměrům 

(Pro: 6; proti: 0; zdržel se: 0) 

 

Na jednání 23.11.2022 vzal Výbor MAS na vědomí zapojení MAS do poradenství NZÚ Light. S tímto 

krokem vzešla nutnost zaměstnat na tuto práci Konzultanta NZÚ light. V rámci rozvržení úvazků 

stávajících zaměstnanců MAS toto není možné a tudíž bude úvazek na této pozici zajištěn novým 

zaměstnancem MAS. Délka pracovní smlouvy Konzultanta NZÚ light (1.1.2023-31.12.2023). 

 

UVMAS/47/2022 

a) Výbor MAS projednal personální obsazení v rámci Nová zelená úsporám light 

b) Výbor MAS schválil pracovní smlouvu, mzdový výměr a náplň práce v rámci Nová zelená 

úsporám light s datem účinnosti od 1.1.2023 dle důvodové zprávy 

c) Výbor MAS pověřuje předsedu výboru podpisem výše uvedené pracovní smlouvy 

        (Pro: 6; proti: 0; zdržel se: 0) 

 

Dle konzultací managementu MAS s předsedou výboru MAS byl vytvořen Dodatek k DPP Animátorovi 

škol, kde bylo do pracovní pozice připsáno Animátor škol a další služby a také do náplně práce vložen 

nový bod:   

Další služby 

• zajištění dalších služeb dle živnostenského oprávnění MAS Hranicko z. s. 

UVMAS/48/2022 

a) Výbor MAS projednal Dodatek č. 7 Animátora škol a jeho pracovní náplň 

b) Výbor MAS schválil Dodatek č. 7 Animátora škol a jeho pracovní náplň 

c) Výbor MAS pověřuje předsedu výboru podpisem výše uvedeného dodatku 

(Pro: 6; proti: 0; zdržel se: 0) 

 

 



 

4. Dodatek č. 1 ke SOVF předsedy Výboru MAS 

Ž. Rosová uvedla, že dosud se odměna za výkon funkce předsedovi Výboru MAS vyplácela co 3 měsíce 

dle SOVF ze dne 4.2.2021, tento způsob vyplácení však dělá čím dál větší problémy při vyúčtování 

tohoto výdaje v rámci jednotlivých etap projektů a přechodů mezi nimi. Proto byl vytvořen Dodatek č. 

1 ke SOVF předsedy Výboru MAS, kde byl způsob vyplácení zadán měsíčně. 

 

UVMAS/49/2022 

a) Výbor MAS projednal Dodatek č. 1 ke SOVF předsedy Výboru MAS 

b) Výbor MAS schválil Dodatek č. 1 ke SOVF předsedy Výboru MAS 

c) Výbor MAS pověřuje místopředsedu výboru podpisem Dodatku č. 1 ke SOVF 

(Pro: 6; proti: 0; zdržel se: 0) 

 

5. Dodatek č. 5 ke Smlouvě o vedení účetnictví 

Ž. Rosová uvedla, že cena za vedení účetnictví firmou TIGRA s.r.o. v roce 2022 činila 4.500,- +21% DPH 

celkem tedy = 5.445,-. Rok 2022 byl rokem ukončení a nového zahájení některých projektů MAS a 

s tímto bylo spojeno více práce nejen v oblasti mzdového účetnictví, ale i v účetní jako celku. MAS 

rozšířením své činnosti má složitější členění účetnictví mezi jednotlivé aktivity (Moravská Brána 

regionální produkt, Animace škol, Šablony NNO, končící MAP II. a přechod na MAP III., končící Režie I. 

a II. a přechod na OPTP I., a od nového roku rozbíhající se NZÚ light a projekt Společně pro Hranicko 

MAS-OPZ+). Všechny tyto aktivity tak ovlivnily potřebu navýšení účetních služeb ze strany TIGRA s.r.o. 

Byl tedy vytvořen Dodatek č. 5 ke smlouvě o vedení účetnictví, kde je nově stanovena cena za účetní 

služby od 1.1.2023 ve výši 9.000,- + 21% DPH celkem tedy = 10.890,-. 

Zdůvodnění nárůstu ceny ze strany Tigra s.r.o.: 

Z důvodu zvýšení časové náročnosti zpracování dokladů a především mezd (za poslední tři měsíce 

dvojnásobný nárůst práce) nejsme dále schopni poskytovat služby za původně dohodnutou cenu, 

proto navrhujeme zvýšení ceny za naše služby dle zaslaného dodatku.  

Samozřejmě se nebráníme opětovnému snížení v době, kdy pomine nápor práce s mnoha projekty 

zároveň. 

 

UVMAS/50/2022 



 

a) Výbor MAS projednal Dodatek č. 5 ke Smlouvě o vedení účetnictví s účinností od 1.1.2023 

b) Výbor MAS schválil Dodatek č. 5 ke Smlouvě o vedení účetnictví s účinností od 1. 1. 2023 

c) Výbor MAS pověřuje předsedu výboru podpisem výše uvedeného Dodatku č. 5 ke Smlouvě o 

vedení účetnictví 

(Pro: 6; proti: 0; zdržel se: 0) 

 

6. Navýšení alokace Výzvy č.10 MAS-PRV 

F. Kopecký uvedl, že kvůli úspoře a krácení dotace u 2 projektů škol z Výzev č.7 a 9 se do alokace této 

Fiche 20 oblast b) vrátilo 95.514 Kč. Výbor MAS může nyní rozhodnout o navýšení alokace této Fiche 

v chystané Výzvě č.10, kdy by tak alokace Fiche 20 narostla z 1.937.438,- Kč na 2.032.952,- Kč. 

Finance alokované pro oblast škol tak budou využity v souladu s finančním plánem SCLLD. Druhou 

možností je alokaci nezvyšovat a spolu s jinými úsporami z jiných Fichí pak na jaře rozhodne Valná 

hromada o jejich dalším využití a přesunech mezi Fichemi pro Výzvu č.11  

 

UVMAS/51/2022 

a) Výbor MAS projednala navýšení alokace Fiche 20 v chystané Výzvě č.10 MAS-PRV 

b) Výbor MAS schvaluje navýšení alokace Fiche 20 v chystané Výzvě č.10 MAS-PRV 

(Pro: 6; proti: 0; zdržel se: 0) 

 

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

F. Kopecký uvedl, že tato záležitost byla již rozdiskutována na minulém Výboru MAS. Nyní jsou 

k dispozici další informace. Pro MAS byla vypsána Výzva v rámci programu MPO Efekt na zřízení 

energetických koordinátorů MAS (tzv. EnKo MAS),  NS MAS doporučuje všem, kdo se zapojí do NZÚ 

Light, aby se zapojili rovněž i do této výzvy. Realizace je ale podmíněna zajištěním odborného 

pracovníka, který už je odborníkem z praxe (pro nás nereálné), nebo takového, který teprve odbornost 

získá, a to absolvováním komplexního vzdělávacího programu, který v roce 2023 zajistí NS MAS pod 

zkratkou ZoKo MAS („Zvyšování odborných kompetencí MAS v oblasti energ. Úspor“).  

Na webu NS MAS lze prozatím vyjádřit předběžný zájem o toto vzdělávání. Žádost na podporu pro 

ENKOMAS (150.000 Kč) v této fázi není nutné a asi ani vhodné podávat. Až na základě výsledku 

vzdělávání. Management MAS ve stávajícím čtyřčlenném obsazení nemá kapacitu na zapojení se do 



 

vzdělávání. Vzdělávání ENKOMAS bude však vhodné pro nového pracovníka přijatého na poradenství 

NZÚ Light. Management doporučuje podmínit vyjádření zájmu o vzdělávání na ENKOMAS pod 

podmínkou přijetí nového pracovníka a jeho souhlasu s touto budoucí náplní práce, která ale na 

druhou stranu může přinést rozšíření úvazku práce pro MAS. 

Platforma pro komunitní energetiku – prozatím lze vyjádřit nezávazný zájem, který k ničemu 

nezavazuje, NS MAS řeší, zda platforma bude jen organizační složka nebo se vyčlení jako zapsaný ústav, 

pak by se samozřejmě musela zvážit naše účast. Management doporučuje nezávazný zájem vyjádřit. 

Na leden plánujeme společně s MR Hranicko společné jednání se starosty a dalšími aktéry, zájem o 

komunitní energetiku vyjádřil i starosta města Hranice s doporučením zapojit EKOLTES. 

Poté proběhla diskuse k tomuto tématu, jejímž závěrem je dohoda na koordinaci dalšího postupu 

v komunitní energetice mezi MAS a Mikroregionem Hranicko. 

 

UVMAS/52/2022 

a) Výbor MAS projednal vyjádření zájmu MAS o účast ve vzdělávacím projektu ZoKo MAS a 

vyjádření zájmu o členství v Platformě NS MAS pro komunitní energetiku 

b) Výbor MAS schválil zapojení MAS Hranicko z. s. do vzdělávacího projektu ZoKo MAS 

c) Výbor MAS schválil vstup MAS Hranicko z. s. do Platformy NS MAS pro komunitní energetiku 

(Pro: 6; proti: 0; zdržel se: 0) 

 

8. Různé 

Nic. 

 

Zapsala: Žaneta Rosová 

 

      Vojtěch Skácel 

              předseda výboru MAS 

 


