Zápis z jednání Valné hromady MAS, konané 23. září 2015
v Místním muzeu v Býškovicích
Přítomni:
1. Jiří Čoček, SZ Střítež n/L
2. Jiří Dostalík, SZ Bělotín
3. Jaroslav Šindler, obec Partutovice
4. Václav Vomáčka, městys Hustopeče n/B
5. Pavla Krbálková, MR Záhoran
6. Pavel Malovec, OS Včelí království Hranice
7. Jaroslav Jiříček, GC Radíkov
8. Ladislav Lesák, obec Býškovice
9. Marta Kuličková PM Robert Sargánek,
Sargánek & Skácel
10. Miroslav Wildner, FO Hranice
11. Zdeněk Lév, FO Střítež n/L
12. Petr Pajdla, obec Střítež n/L
13. Eduard Kavala, obec Bělotín
14. Ivan Fibich, ZŠ a MŠ Bělotín
15. Jana Světlíková, Ochránci záhorské přírody
a vod Býškovice

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Alena Veličková, SDH Horní Újezd
Petr Krejčiřík, Aeroklub Hranice
Radovan Mikuš, FO Všechovice
František Kopecký, FO Rakov
Marcela Tomášová, MR Hranicko
Petra Kočnarová, obec Skalička
Pavla Krbálková PM Miluše Stržínková,
obec Rouské
23. Vojtěch Skácel, FO Rakov
Omluveni:
1. Oldřich Šnajdárek, SZ Klokočí
2. Jana Černá, TJ Střítež n/L
3. Filip Konečný, SKI Klub Hranice
Hosté:
Zuzana Zajícová, MAS Hranicko
Tomáš Václavík, MAS Hranicko

Program jednání:
 Úvodní ustanovení (Zapisovatel a ověřovatelé zápisu; Schválení programu; Kontrola minulých
usnesení)
 Schválení jednacího řádu
 Návrh na přidání: Ukončení členství J. Jurča
 Schválení rozdělení alokací 3 dotačních programů MAS
 Stav přípravy Strategie rozvoje regionu Hranicko 2014-2020
 MAS jako nositel projektu Příměstské tábory na Hranicku
 Rozpočet a cash-flow MAS do konce roku 2015 a výhled 2016
 Příprava Místního akčního plánu vzdělávání (MAP)
 Návrh na ukončení systému Zapůjčování mobilního vybavení přes MAS
 Ukončení projektu SMS
 Standardizace – žádost o doplnění
 Různé
 Závěr

V. Skácel pozdravil a uvítal přítomné, poté upozornil na to, že shromáždění VH MAS není
usnášeníschopné (přítomno jen 23 členů, pro usnášeníschopnost nutná nadpoloviční většina členů
viz stanovy čl. 10, bod 7.). Dle stanov byla o 30 minut později zahájena náhradní valná hromada MAS.
Starosta obce Býškovice uvítal členy MAS a stručně jim představil obec.
Přítomno členů: 23

 Zapisovatel a ověřovatel zápisu, schválení programu, kontrola minulých usnesení
V. Skácel navrhl zapisovatelem zápisu Z. Zajícovou a dva ověřovatele zápisu E. Kavalu a Z. Léva.
Usnesení 23
a) VH MAS schválila zapisovatele dnešního jednání Z. Zajícovou.
b) VH MAS schválila ověřovatele zápisu E. Kavalu a Z. Léva.
(pro: 23, proti: 0, zdržel se: 0)
V. Skácel vyjmenoval body programu dnešního jednání valné hromady, rovněž zmínil 1 návrh na přidání
do programu – ukončení členství J. Jurči. Návrh programu přijat bez připomínek.
Usnesení 24/2015
a) VH MAS schválila program dnešní VH v navrženém znění.
(pro: 23, proti: 0, zdržel se: 0)
F. Kopecký okomentoval usnesení z minulé valné hromady, nevyplývalo z nich žádné plnění úkolů.
Usnesení 25/2015
a) VH MAS projednala zprávu o kontrole plnění usnesení.
b) VH MAS schválila zprávu o kontrole plnění usnesení.
(pro: 23, proti: 0, zdržel se: 0)
 Schválení jednacího řádu
F. Kopecký připomněl, že pro získání standardizace MAS je potřeba uvést jednací řád Valné hromady
MAS do souladu s požadavky řídícího orgánu. První návrh JŘ VH MAS neschválila dne 20. 4. 2015
(viz usnesení 20/2015). F. Kopecký tak představil nový návrh, který byl upraven do souladu
s většinovým názorem VH MAS v bodě XI. Hlasování „per rollam“, kdy pro elektronické hlasování
nebude využíváno služeb Doodle, nýbrž pouze prokazatelně e-mailem. Tím se zabrání potenciálnímu
riziku vícenásobného hlasování bez identifikace. Návrh byl VH MAS přijat bez připomínek.
Usnesení 26/2015
a) VH MAS schválila aktualizaci jednacího řádu v předneseném znění.
(pro: 22, proti: 0, zdržel se: 1)
 Ukončení členství J. Jurča
Z. Zajícová přečetla dopis (doručený 13. 5. 2015) J. Jurči o ukončení svého členství v MAS na vlastní
žádost. Důvodem uvádí ukončení působení své činnosti na území MAS.
Usnesení 27/2015
a) VH MAS ukončila členství J. Jurči v MAS Hranicko.
(pro: 23, proti: 0, zdržel se: 0)

 Schválení rozdělení alokací 3 dotačních programů MAS
F. Kopecký informoval o aktuální situaci vlastních dotačních programů MAS, zejména o vývoji alokací
pro jednotlivé rámce MAS-PRV, MAS-IROP (alokace pro MAS-OPZ v této chvíli nejsou dohodnuté).
P. Krejčiřík se zeptal, zda návrh aktivit MAS-IROP vyplynul z konkrétních projektových záměrů, V. Skácel
reagoval, že aktivity byly navrženy na jednáních pracovních skupin Strategie, rovněž dle projevených
aktivit zájmových skupin, v rámci jednání s veřejností či potenciálními žadateli a v posledních krocích
je schválil Strategický Výbor a Výbor MAS. Dále se P. Krejčiřík ptal, zda půjde přesměrovat alokace
aktivit, pokud se např. nesejde dostatek projektů v rámci dané aktivity. F. Kopecký vysvětlil, že ŘO toto
pravděpodobně povolí, ale ne nijak výrazně. Zatím nejsou jednoznačné informace. Dále se vedla
diskuze o sociálním podnikání (co jsou sociální podmínky, jaké druhy podnikání lze realizovat, aj.).
E. Kavala zmínil, že se jedná o plnohodnotné podnikání, ale s určitými daňovými výhodami. M. Wildner
reagoval, že si to nedovede představit jejich dlouhodobou ekonomickou výhodnost. E. Kavala doplnil,
že v ČR nejsou pro soc. podnikání dané konkrétní podmínky. Sám by si dovedl představit podnik pod
více obcemi, ale přiznal, že ekonomicky nebude nijak speciálně prosperovat. F. Kopecký dodal
k prvnímu dotazu, že přesun prostředků napříč aktivitami by měl být možný také ještě před schválením
Strategie. Dále pokračoval s popisem a informacemi ohledně MAS-PRV.
Usnesení 28/2015
a) VH MAS schválila rozdělení alokací dotačního programu MAS-IROP v předneseném znění.
b) VH MAS schválila rozdělení alokací dotačního programu MAS-PRV v předneseném znění.
(pro: 23, proti: 0, zdržel se: 0)
 Stav přípravy Strategie rozvoje regionu Hranicko 2014-2020
F. Kopecký stručně popsal plán postupu a prací na Strategii, především informoval o plánu podat žádost
o realizaci SCLLD včetně zázemí MAS do konce roku 2015.
Usnesení 29/2015
a) VH MAS bere na vědomí aktuální stav přípravy Strategie rozvoje regionu Hranicko 2014-2020.
(pro: 23, proti: 0, zdržel se: 0)
 MAS jako nositel projektu Příměstské tábory na Hranicku
F. Kopecký stručně popsal záměr projektu a základní informace. Zdůraznil, že cílem není podpora
konání táborů, ale zejména umístění a zabavení dětí v čase prázdnin, když jejich rodiče pracují.
MAS byla oslovena, aby se stala nositelem, jelikož tak lze dosáhnout na 100% dotaci na projekt. Dále
uvedl, že smysl a poslání projektu je plně v souladu s činností MAS. Koordinace by probíhala
prostřednictvím Hranické rozvojové agentury, realizace projektu by neměla mít zásadní vliv
na cashflow MAS, F. Kopecký doporučuje uzavřít smlouvu s HRA o odpovědnosti pro případ prodlení
plateb a dodal, že Výbor MAS schválení podání žádosti na realizaci projektu doporučil. Uzávěrka příjmu
žádostí je 16. října 2015. A. Veličková se dotázala, zda je možné přistoupení dalších subjektů.
J. Světlíková se zeptala, o jaké konkrétní subjekty se jedná a zda mají zkušenosti s organizací těchto

akcí. Nato F. Kopecký společně s V. Skácelem odpověděli, že jde o 8 organizací a všichni se těmito
aktivitami zabývají.
Usnesení 30/2015
a) VH MAS schválila nositelství projektu Příměstské tábory na Hranicku prostřednictvím MAS
Hranicko.
(pro: 23, proti: 0, zdržel se: 0)
 Rozpočet a cash-flow MAS do konce roku 2015 a výhled 2016
F. Kopecký promítl tabulku cashflow MAS, čerpání rozpočtu a výhled do konce roku 2015 a podrobně
ji okomentoval. Dále informoval, že od července 2015 jsou jeho mzdové výdaje hrazeny z příspěvku
Olomouckého kraje (Program obnovy venkova 2015). Mzdové výdaje Z. Zajícové a T. Václavíka
a dalších výdajů v rámci zázemí MAS v budoucnu budou uznatelné v rámci SC 4.2 IROP (= režie MAS).
Naopak nejvyšší položkou tohoto čtvrtletí byl účetní audit na výdaje v rámci opatření IV.1.1. LEADER,
který nebude proplacen, jelikož program LEADER byl k 31. 12. 2014 ukončen a z IROP to nebude
uznatelné. Na proplacení čekají 2 projekty spolupráce: Hudební a filmová muzea našich regionů
(19. kolo) a Přidaná hodnota projektů spolupráce (22. kolo). Ihned po obdržení dotace bude splacen
úvěr poskytnutý jako předfinancování projektu 22. kola. První žádosti o proplacení na režie z IROP lze
očekávat nejdříve v 1. čtvrtletí 2016.
Usnesení 31/2015
a) VH MAS bere na vědomí aktuální informace o stavu čerpání rozpočtu, celkového peněžního
toku a výhledu cashflow na 2016.
(pro: 23, proti: 0, zdržel se: 0)
 Příprava Místního akčního plánu vzdělávání (MAP)
T. Václavík informoval o základních informacích vzniku strategického dokumentu Místní akční plán
vzdělávání, o proběhlých jednáních se zřizovateli a řediteli regionálních mateřských a základních škol
a dalších organizací zabývajících se vzděláváním dětí a mládeže. Mimo jiné zdůraznil nutnou podmínku
pro čerpání dotací v rámci MAP (prostřednictvím OP VVV), a sice min. 70 % zřizovatelů má písemně
souhlasit se zapojením. MAP bude mít vlastní řídící výbor, řešitelský tým i financování. Příjem
projektových žádostí začíná 26. 10. 2015, je etapový, přičemž první uzávěrka je 24. 11. 2015
(lze podávat až do konce 2016). Rozpočet na realizaci projektu se pohybuje v rozmezí 1 – 4 mil.
Kč/projekt, pokud bude MAS za celé ORP nositelem projektu, dotace bude 100 %. Způsobilé výdaje
(mzdové náklady, organizační zajištění, aj.) lze uplatňovat od doby kontroly přijatelnosti ze strany ŘO
(předpoklad 01/2016). Financování projektu zajištěno principem zálohových plateb, první platba
je ve výši 30 % nákladů. Předpoklad délky realizace je 12 měsíců. Od 16. do 25. 9. běží sběr nominací
z řad aktérů působících v oblasti školství a vzdělávání. Hlavní projektový manažer bude Tomáš
Václavík. P. Pajdla navrhl za Radu Mikroregionu Hranicko rozšířit zástupce mimoměstských škol
na úkor zástupce rodičů. F. Kopecký vysvětlil, že zástupce rodiče má znát pohled rodiče, ovšem může

to být rovněž ředitel školy. Dále zmínil, že se jedná o jedinou možnost, kdy školská zařízení budou
moci přidávat vlastní projektové záměry a ty v rámci OP VVV pak také čerpat.
Usnesení 32/2015
a) VH MAS schválila nositelství projektu Místní akční plán vzdělávání pro území ORP Hranice.
(pro: 23, proti: 0, zdržel se: 0)
 Návrh na ukončení systému Zapůjčování mobilního vybavení přes MAS
F. Kopecký popsal nesnadnou situaci provozovatelů (a od června 2015 i majitelů) mobilního vybavení
při půjčování na veřejné události (festival Letiště v srpnu 2015 postižen lokální bouří, zapůjčené
vybavení značně poškozeno) a za kancelář MAS akceptoval zájem provozovatelů na ukončení systému
zapůjčování přes MAS (viz http://regionhranicko.cz/mobilni-vybaveni) včetně kalendáře rezervací,
kam mají přístup majitelé MV a kancelář MAS. P. Krbálková dodala, že MR Záhoran ukončení
společného systému podporuje, stejně tak P. Kočnarová i V. Vomáčka, který zdůraznil, že městys
zavede přísnější podmínky půjčování. Diskuze směřovala k druhům pojištění MV, V. Skácel navrhl
zrušení článku III prostřednictvím Dodatku č. 1. k darovacím smlouvám (viz příloha).
Usnesení 33/2015
a) VH MAS schválila dodatek č. 1 k darovacím smlouvám.
b) VH MAS schválila ukončení systému Zapůjčování mobilního vybavení přes MAS formou
dodatku k darovacím smlouvám v předneseném znění.
(pro: 23, proti: 0, zdržel se: 0)
 Ukončení projektu SMS
F. Kopecký informoval o blížícím se konci projektu a dodal, že ve fondu pracovních hodin manažerů
MAS na projektu SMS za rok 2014 a 2015 existuje prostor na zaměstnání dalšího manažera na 77 hodin
formou DPP od září do listopadu 2015, kdy projekt končí. Druhou variantou by bylo nevyčerpání
pracovních hodin a po závěrečném vyúčtování vrácení 20 % nevyčerpané částky (= míra
spolufinancování MAS na projektu). Výbor MAS podporuje zaměstnání dalšího manažera - Ž. Rosové,
asistentky MR Hranicko, která s návrhem souhlasí.
Usnesení 34/2015
a) VH MAS bere na vědomí přijetí dalšího manažera - Žanety Rosové, Dis. do projektu SMS
dle předneseného znění.
(pro: 23, proti: 0, zdržel se: 0)
 Aktualizace stanov na základě žádosti o doplnění standardizace
F. Kopecký informoval o obdržení chybníku v žádosti o standardizaci, část z nedostatků se týká stanov.
Proto připravil jejich aktualizaci, tak aby zcela vyhovovaly požadavkům standardizace MAS. Jedná se
pouze o drobné nezásadní změny (viz příloha). Zapracované připomínky F. Kopecký odprezentoval
přítomným. V. Vomáčka zmínil čl. 1 b, c, mělo by být upřesněno v jednacích řádech konkrétních orgánů

(zejm. Výběrová komise). R. Mikuš doporučil přidání spojení „v souladu s jejich jednacími řády“.
P. Krejčiřík se dotázal na nutnost použití pojmu CLLD, po skončení těchto dotačních titulů bude nutné
opět měnit stanovy? Nato F. Kopecký odvětil, že bohužel a přiznal, že tento fakt není vůbec nadčasový.
Usnesení 35/2015
a) VH MAS bere na vědomí žádost o doplnění Žádosti o standardizaci.
b) VH MAS schvaluje změnu stanov v předneseném znění.
(pro: 22, proti: 0, zdržel se: 1)
 Závěr
V. Skácel poděkoval přítomným za příjemné a konstruktivní jednání a ukončil schůzi.

Zapsala: Zuzana Zajícová

Ověřili: Eduard Kavala
Zdeněk Lév

