
 

Zápis z jednání Výboru MAS 

konaného dne 26. ledna 2023 

 

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) 

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

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

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

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) 

Přítomno členů: 7 

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

 

Omluveni: 

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

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

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

 

Přítomni za kancelář MAS: 

Ž. Rosová, H. Gaďurková, F. Kopecký 

 

Program jednání Výboru MAS konaného dne 26. ledna 2023, od 15:30 hod.: 

1. Kontrola plnění usnesení 

2. Personální záležitosti MAS Hranicko 

3. Informace k administraci projektů MAS  

4. Šablony OP JAK pedagogicko-psychologické poradny v Ol. Kraji 



 

5. Komunitní energetika – Energetický koordinátor MAS  

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 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 splněno. Projekt byl podán dne 4.1.2023, schváleno a doporučeno k financování 12.1.2023 – vydán 

právní akt (Rozhodnutí o poskytnutí dotace). 

jedná se o kontrolu plnění usnesení z jednání Výboru MAS ze dne 20.12.2022: 

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 

Usnesení splněno. Úpravy Žádosti projektu Společně pro Hranicko MAS-OPZ+ zaslána na ŘO, probíhá kontrola.  

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 pracovníkům 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 

Usnesení splněno. Vše výše uvedené podepsáno. 

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 

Usnesení splněno. Vše výše uvedené podepsáno. 

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 

Usnesení splněno. Vše výše uvedené podepsáno. 

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 

Usnesení splněno. Vše výše uvedené podepsáno. 

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 

Usnesení splněno. Dodatek podepsán. 

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 

Usnesení splněno. Smlouva podepsána. 

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 

Usnesení splněno. Výzva č. 10 MAS-PRV vyhlášena dne 12.1.2023. 

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 

Usnesení splněno částečně. MAS Hranicko se přihlásila do Platformy NS MAS pro komunitní energetiku. 

Vzdělávací projekt ZoKo MAS dosud nebyl spuštěn. Viz také dnešní 4. bod jednání.  

 

UVMAS/1/2023 

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. Personální záležitosti MAS Hranicko 

F. Kopecký uvedl, že jelikož množství klientů v NZÚ light je stále rostoucí, tak management MAS spolu 

s předsedou výboru MAS navrhují navýšení úvazku konzultanta NZÚ light z 0,1 na 0,2 úvazek. Spolu 

s novým mzdovým výměrem kopírující růst úvazku u MAS. 

Ž. Rosová na jednání představila aktualizaci tab. Mzdové výdaje zaměstnanců MAS, kde byla 

zapracována výše uvedená skutečnost. 

 

UVMAS/2/2023 

a) Výbor MAS projednal aktualizaci tabulky Mzdové výdaje zam. MAS od 1.2.2023 

b) Výbor MAS schválil aktualizaci tabulky Mzdové výdaje zam. MAS od 1.2.2023 

c) Výbor MAS projednal Dodatek č. 1 k pracovní smlouvě a mzdový výměr konzultanta NZÚ light 

s datem účinnosti od 1.2.2023 

d) Výbor MAS schválil Dodatek č. 1 k pracovní smlouvě a mzdový výměr konzultanta NZÚ light 

s datem účinnosti od 1.2.2023 

(Pro: 7; proti: 0; zdržel se: 0) 

 



 

3. Informace k administraci projektů MAS  

Ž. Rosová uvedla aktuální informace o stavu administrace projektů MAS: 

✓ Režie I. = ŽoP (žádost o platbu) a ZoR (zpráva o realizaci) za závěrečnou 13. etapu schválena a 

proplacena na náš BÚ 16.12.2022. Tímto krokem je projekt finančně ukončen, audit tohoto 

projektu proběhl v roce 2022 úspěšně a zpráva z tohoto auditu bude nahrána do systému 

MS2014+. 

✓ Režie II. = závěrečná ŽoP a ZoR schválena a proplacena na náš BÚ 24.1.2023. Audit tohoto 

projektu proběhne na jaře 2023.  

Na jednání byla promítnuta tabulka spolufinancování projektů Režií I. a II. ze strany MAS, ze které jasně 

vyplývá, že MAS z celkových způsobilých výdajů obou projektů ve výši 13.521.931,-Kč (100%) byla 

schopna za celé období realizace obou projektů Režií 2015-2022 pokrýt 5% spolufinancování (675.405,-

), neproplacené korekce (109.637,-) a neuznatelné náklady MAS (587.398,- což jsou náklady MAS, které 

nebylo možné zahrnout do žádného z realizovaných projektů) ze svých příjmů tvořených převážně 

členskými příspěvky za roky 2015-2022, návratnou finanční výpomocí, která se změnila na dar z Ol. 

Kraje (375.000,-) a ostatními příjmy MAS např. poplatky za užívání značky MORAVSKÁ BRÁNA 

regionální prdukt® aj. 

✓ MAP II. = závěrečná ŽoP a ZoR schváleny, projekt finančně ukončen. 

 

Poté Ž. Rosová a H. Gaďurková představily financování nově se rozbíhajících projektů MAS: 

• MAP III. = vydaný právní akt, projekt je realizován od 1.8.2022-30.11.2023, financování ex ante 

(=jedná se o poskytnutí prostředků příjemci před realizací jeho výdajů na projekt) 

• Zajištění činnosti MAS Hranicko I. = OPTP I. (Operační program technická pomoc) - máme 

vydaný právní akt, projekt je realizován od 1.11.2022-30.9.2024, financování ex post (=jedná 

se o následné proplácení výdajů, kdy příjemce může předložit žádost o platbu až po realizaci 

projektových aktivit) 

• Animace škol = jedná se o fakturovanou službu, která je od 1.11.2022-28.2.2026 poskytována 

zaměstnancem MAS školám v rámci Šablon III. a Šablon IV.  

• Společně pro Hranicko - MAS-OPZ+ = OPZ+ I. (Operační program zaměstnanost) – čekáme na 

vydání právního aktu, projekt je realizován od 1.1.2023-31.12.2025, financování ex ante  

• NZÚ light (Nová zelená úsporám light) –  pomoc s podáváním žádostí do programu NZÚ light 

od 9.1.2023, služba poskytována zaměstnancem MAS, pro klienty zdarma. Úhrada nákladů 



 

poskytnutého poradenství bude předmětem samostatné dotační výzvy SFŽP ČR pro MASky, 

vyhlášení plánováno na začátek února.  

Ž. Rosová nakonec uvedla, že příjmy a výdaje jednotlivých projektů jsou vedeny v rámci účetnictví 

MAS odděleně na jednotlivých střediscích, tak jak to určují podmínky dotace. 

 

UVMAS/3/2023 

a) Výbor MAS bere na vědomí informace k administraci projektů MAS 

 

4. Šablony OP JAK pedagogicko-psychologické poradny v Ol. Kraji 

H. Gaďurková uvedla, že dne 20.12.2022 byla díky rychlé reakci KS NS MAS OlK podána Pedagogicko-

psychologickou poradnou (PPP) OlK žádost o dotaci do výzvy č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I, 

kam mohly podávat žádosti také poradny. Žádost již byla schválena, čeká se na vydání právního aktu. 

Termín realizace projektu je od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2024.  Jedná se o pilotáž a ověření návrhu 

institucionalizace podpůrných pedagogických pozic školního psychologa a školního speciálního 

pedagoga pro školy, které mají 179 a méně žáků (větší školy mají tyto pozice ve svých vlastních 

šablonách), bude se jednat o sdílené pozice. V Olk se jedná cca o 150 škol. V našem regionu je to pak 

10 škol, z nichž 2 zatím neprojevily zájem.  

Komunikace, koordinace spolupráce a předávání dokumentů mezi PPP a zapojenými školami by mělo 

probíhat přes konkrétního člověka v regionu, který bude zaměstnán na DPP jako koordinátor 

projektu za dané území. Tento člověk by měl být pro školy známý, důvěryhodný, a proto tato pozice 

byla nabídnuta H. Gaďurkové, jedná se o velmi podobnou činnost jako u animací škol. Dle pracovní 

smlouvy smí zaměstnanec MAS vedle svého zaměstnání vykonávat výdělečnou činnost, která je 

shodná či se nějak dotýká s předmětem činnosti zaměstnavatele pouze se souhlasem 

zaměstnavatele.  

 

UVMAS/4/2023 

a) Výbor MAS projednal zapojení H. Gaďurkové do projektu Pedagogicko-psychologické 

poradny Olk 2023-2024 

b) Výbor MAS souhlasí se zapojením H. Gaďurkové do projektu Pedagogicko-psychologické 

poradny Olk 2023-2024 

(Pro: 7; proti: 0; zdržel se: 0) 



 

 

5. Komunitní energetika – Energetický koordinátor MAS  

Na jednání přišla P. Kočnarová. Přítomno členů: 8 

F. Kopecký  uvedl, že pokračuje v aktivitách ohledně komunitní energetiky v regionu a to ve 

vzájemné koordinaci s kolegyní Tomášovou z Mikroregionu Hranicko. Minulý týden se sešel s vedoucí 

odboru správy majetku města p. Chmelařovou a zaměstnancem MěÚ Hranice Krumniklem, kde opět 

upozornil město na nutnost dalších kroků v přípravách vzniku Energetické komunity v regionu. 

Výsledkem schůzky je dohoda na společném jednání/workshopu za účasti vedení města Hranice, 

starostů obcí regionu a odborníků, která by se měla uskutečnit 22.2.2023. Aktuálně připravujeme 

program a oslovujeme přednášející.  

MAS Hranicko se přihlásila do Platformy NS MAS pro komunitní energetiku. Dne 30.1.2023 se F. 

Kopecký zúčastní v Praze jednání k dalšímu směřování platformy.  

MAS se dosud nezapojila do vzdělávacího projektu ZoKo MAS, formulář pro vyjádření předběžného 

zájmu byl už v době schválení usnesení na minulém jednání Výboru MAS uzavřen z důvodu naplnění 

kapacity. Nicméně to nevylučuje účast zástupce MAS poté, co bude spuštěna plnohodnotná 

registrace. 

Dle dřívější dohody proto MAS prozatím nepodala žádost do dotační výzvy MPO na Energetické 

koordinátory MAS (EnKo MAS). Gesčně příslušný zástupce vedení NS MAS pan Hasman nicméně 

doporučil naší MAS stejně jako ostatním, aby nevyčkávali na ukončení vzdělávání a žádost o dotaci 

podali už nyní. Alokace je určena cca pro 70 MAS, podáno bylo dosud jen něco pod 30 žádostí. 

Hlavní parametry výzvy:  

Maximální výše dotace 150 000 Kč, míra dotace 100 %, vyplaceno dopředu formou zálohy  

 
Dotace má za cíl: 
  Zvýšit povědomí o způsobech zvyšování energetické účinnosti a šetrném zacházení s energetickými zdroji; 
• Propagovat individuální a národní přínos energeticky úsporných projektů pro občany, zástupce veřejné správy a podnikatele; 
• Zvýšit informovanost v oblasti inovativních technologií a postupů ke zvýšení efektivnosti užití energie a vyššího užívání obnovitelných a 
druhotných zdrojů; 
• Informovat o dostupných podporách energeticky úsporných projektů v rámci existujících programů podpor a dalších možnostech 
financování; 
• Informovat veřejnost o existujících energeticky úsporných opatřeních a o dostupných finančních podporách pro realizaci energeticky 
úsporných projektů v rámci programů podpor; 
• koordinační činnost v oblasti přípravné fáze projektů komunitní energetiky. 

   

Způsobilé výdaje:  
• dotační asistence za účelem podání žádosti o podporu v národních a evropských dotačních titulech ve výši 1 000 Kč / 1 doložená dotační 
asistence; 
• všeobecná osvěta v oblasti energetických úspor a o možnostech jejich dosahování ve výši 1 000 Kč / 1 hod. všeobecné osvěty, max. 2 
hodiny pro 1 klienta; 



 

• koordinační činnost v oblasti přípravné fáze projektů komunitní energetiky ve výši max. 20 000 Kč / doložený projekt (např. studie 
proveditelnosti, akční plán, stanovy právnické osoby aj.); 
• koordinace při zajišťování dokumentů nezbytných pro vstup do národních a evropských dotačních titulů max. 1 000 Kč /hod. koordinační 
činnosti, max. 2 hodiny pro 1 klienta. 
 

Min. kvalifikace koordinátora 
Alespoň 1 z následujících: 
• úspěšné absolvování vzdělávacího kurzu organizovaného NS MAS zakončené závěrečnou zkouškou v posledních 5 kalendářních letech; 
• vhodné vzdělání a doložení příslušné min. 3leté praxe v oblasti koordinace energeticky úsporných projektů, poradenství v oblasti 
energetiky, dotační asistence u energeticky úsporných projektů nebo obdobném směru;  
• energetický specialista s oprávněním dle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, §10, odst. 1, písm. 
c) nebo d) + dokončené vysokoškolské vzdělání v oboru, který stvrzuje znalostní předpoklady žadatele nutné pro 
plnění předmětu dotace; 
• autorizovaný inženýr, stavitel nebo technik v příslušném technickém oboru, který stvrzuje znalostní předpoklady žadatele pro plnění 
předmětu dotace; 
• soudní znalec v příslušném oboru, který stvrzuje znalostní předpoklady žadatele nutné pro plnění předmětu dotace; 
 

Proběhla diskuse k tomuto tématu, ze které vyplynulo, že žádost do dotační výzvy MPO na 

Energetické koordinátory MAS (EnKo MAS) bude podána v případě, že management MAS najde 

vhodného odborníka, který by pro MAS byl schopen zajistit aktivity projektu v dotatečné odbornosti 

a kvalitě. 

 

UVMAS/5/2023  

a) Výbor MAS projednal podání žádosti do Výzvy č.5 MPO Energetický koordinátor MAS 

b) Výbor MAS schválil podání žádosti do Výzvy č.5 MPO Energetický koordinátor MAS v případě, 

že management MAS najde vhodného odborníka pro realizaci projektu 

(Pro: 8; proti: 0; zdržel se: 0) 

 

6. Různé 

Nic. 

 

 

Zapsala: Žaneta Rosová 

 

      Vojtěch Skácel 

              předseda výboru MAS 

 


