Zápis z jednání Valné hromady MAS Hranicko,
9. února 2016, Společenský sál LD Moravan Teplice n.B.

Přítomni:
1. Pavla Krbálková, MR Záhoran
2. Daniela Tvrdoňová, obec Rouské
3. Alena Veličková, SDH Horní Újezd
4. Vojtěch Skácel, FO Rakov
5. Marcela Tomášová, MR Hranicko
6. Petr Pajdla, obec Střítež n/L
7. Miluše Stržínková, PM R. Mikuš, obec Všechovice
8. Václav Vomáčka, městys Hustopeče n/B
9. Zdeněk Růžička, Lázně Teplice n.B.
10. Petr Krejčiřík, Aeroklub Hranice
11. Petr Březík, FO Hranice
12. Mirko Troup, FO Hranice
13. Petr Stojka, OSVČ Hranice
14. Oldřich Šnajdárek, SHR Klokočí
15. Pavel Zlámal, obec Teplice n.B.
16. Miroslav Wildner, FO Hranice
17. Jana Černá, TJ Střítež n/L
18. František Kopecký, FO Rakov
19. Ludmila Juráňová, Juko Rouské
20. Eduard Kavala, obec Bělotín
21. Ivan Fibich, ZŠ a MŠ Bělotín
22. Alena Veličková, PM Jana Světlíková, Ochránci záhorské přírody a vod Býškovice
23. Blanka Hlaváčková, Pension Ostravanka
24. Jiří Čoček, SZ Střítež n/L
25. Jaroslav Šindler, obec Partutovice
26. Jiří Dostalík, SZ Bělotín
27. Libor Vykopal, obec Ústí
28. Petra Kočnarová, obec Skalička
29. Eduard Tomeček, TJ Sokol Horní Újezd

Omluveni:
1. Pavel Malovec, OS Včelí království Hranice
2. Jaroslav Jiříček, GC Radíkov
3. Ladislav Lesák, obec Býškovice
4. Marta Kuličková, Sargánek, spol. s r.o.
5. Radovan Mikuš, FO Všechovice
6. Filip Konečný, SKI Klub Hranice
7. Jana Světlíková, Občanské sdružení Ochránců Záhorské přírody a vod - Býškovice
8. Vladimíra Kubešová, Tělocvičná jednota SOKOL Hranice
Hosté:
Žaneta Rosová, MAS Hranicko
Zuzana Zajícová, MAS Hranicko
Tomáš Václavík, MAS Hranicko

Program jednání:
1. Úvodní ustanovení (Zapisovatel a ověřovatelé zápisu; Schválení programu, Kontrola minulých
usnesení)

2. Ukončení členství – Světlana Manna, Zdeněk Lév, ČS Žen Býškovice
3. Plán činnosti Kanceláře MAS 2016
4. Rozpočet zázemí MAS na realizaci SCLD 2015-2022
5. Volba členů Výběrové komise
6. Schválení SCLLD „Strategie rozvoje regionu Hranicko 2014-2020“
-

-

Analytická část:
•

Socio-ekonomická analýza

•

SWOT analýza

•

Analýza problémů a potřeb

Strategická část:
•

Vize, strategické a specifické cíle, opatření

•

Akční plán
Programové rámce
Struktura Fichí SCLLD

Podrobné přehledy Fichí
Klíčový projekt MAS Hranicko v OP Z (Operačním programu
zaměstnanost)
•

Vazba na horizontální témata

-

Implementační část:

-

Přílohy strategie:

-

•

Finanční plán a indikátory

•

Finanční alokace Fichí (navýšení alokace OP Z)

•

Harmonogram výzev

Analýza rizik

7. Různé
•

Půjčka od Olomouckého kraje na předfinancování režií MAS

•

Aktuální situace s rozběhem MAP

•

Změny zastupujících osob v členské základně MAS – M. Kuličková (Sargánek spol. s.r.o.), M.
Stržínková (JUKO Rouské), D. Tvrdoňová (obec Rouské) a Eva Koblihová (Klubko Malhotice)

Přítomno členů: 29

V úvodu nás v Lázních Teplice n. Bečvou uvítal pan Růžička.

1) Úvodní ustanovení (Zapisovatel a ověřovatelé zápisu; Schválení programu, Kontrola plnění
usnesení)
V. Skácel jmenoval zapisovatele a ověřovatele zápisu.
Zapisovatel: Žaneta Rosová
Ověřovatelé zápisu: Zdeněk Růžička a Václav Vomáčka

Poté přečetl znění upraveného programu dnešního jednání VH MAS Hranicko a vyzval přítomné, zda
ho chce někdo doplnit. Návrh programu přijat bez připomínek.

F. Kopecký okomentoval usnesení z minulé valné hromady, nevyplývalo z nich žádné plnění úkolů.

UVHMAS/1/2016
a) VH MAS jmenovala zapisovatelku dnešního jednání Žanetu Rosovou.
b) VH MAS schválila ověřovatele zápisu Zdeňka Růžičku a Václava Vomáčku
c) VH MAS schvaluje program jednání VH v předneseném znění
d) VH MAS schvaluje zprávu o kontrole plnění usnesení z minulé VH v předneseném znění
(pro: 29, proti: 0, zdržel se: 0)

2) Ukončení členství – Světlana Manna, Zdeněk Lév, ČS Žen Býškovice
V. Skácel uvedl, že o ukončení členství k 31.12.2015 požádala paní Světlana Manna a také Z. Lév,
jeden ze zakladatelů MAS Hranicko (dříve Rozvojového partnerství), který byl aktivním členem a
předsedou Výběrové komise, za jeho práci v MAS Hranicko mu za všechny přítomné poděkoval p.
Skácel a p. Kopecký. Českému svazu žen Býškovice zaniklo členství z důvodu nezaplacení členského
příspěvku za rok 2015.

UVHMAS/2/2016
VH MAS schvaluje ukončení členství: Světlany Manny, Zdeněka Léva a Český svaz žen Býškovice.
(pro: 29, proti: 0, zdržel se: 0)

3) Plán činnosti Kanceláře MAS 2016
F. Kopecký uvedl, že plán činnosti Kanceláře MAS 2016 byl zveřejněn jako všechny ostatní podklady
na webových stránkách MAS Hranicko www.regionhranicko.cz/schvaleni.
E. Kavalu zajímalo, co je myšleno ziskovými aktivitami MAS. F. Kopecký odpověděl, že zázemí MAS
Hranicko je financováno z 95% z IROP (Integrovaný regionální operační program) tzn. že 5% vlastního
financování si musíme zajistit vlastními zdroji. MAS má živnostenský list mimo jiné na poradenské a
konzultační činnosti, zpracování odborných studií a posudků, pořádání kulturních produkcí, aj. Tímto

směrem bychom i nadále chtěli jít a vydělané finanční prostředky použít na spolufinancování zázemí
MAS. Před rozběhem dotačních programů bude nutné detailně stanovit rozsah úvazků jednoho ze
zaměstnanců, který bude ziskové aktivity zajišťovat, tak aby nedošlo k dvojímu financování a kolizi
s proplácením mezd zaměstnanců z režií MAS specifický cíl 4.2..

UVHMAS/3/2016
VH MAS schvaluje Plán činnosti Kanceláře MAS Hranicko 2016.
(pro: 29, proti: 0, zdržel se: 0)

4) Rozpočet zázemí MAS na realizaci SCLD 2015-2022
F. Kopecký popsal tabulku celkové alokace přidělené MAS Hranicko na režie, celková částka tj. 100%
dotace na režie je 13 532 424 Kč, tato částka je dále v tabulkách rozklíčována na položky dle struktury
rozpočtu v žádosti o dotaci na režie MAS.
Největší položkou rozpočtu jsou mzdy zaměstnanců MAS, v prvních dvou letech jsou mzdové náklady
sníženy (kdy paralelně probíhá projekt MAP, na kterém jsou zaměstnáni manažer a asistentka).
Naproti tomu v letech 2018-2020 jsou mzdové náklady nejvyšší, je to z toho důvodu, že zde počítáme
největší množství práce s vyhlašováním výzev a administrací projektu SCLLD. V letech 2021 a 2022
jsou mzdové náklady opět poníženy, v tu dobu by už měly být všechny prostředky přiděleny
příjemcům a MAS tak bude pouze administrovat realizaci a žádosti o proplacení projektů z posledních
výzev. Jelikož MAS předpokládá, že všechny projekty podpořené ze SCLLD ukončí realizaci nejpozději
v roce 2022, nepočítá rozpočet s financováním režií MAS v roce 2023, kdy už MAS musí najít jiné
zdroje financování své činnosti. V případě, že se podaří v letech 2016-2022 ušetřit, finanční
prostředky mohou být využity o aktualizaci rozpočtu i v roce 2023.

UVHMAS/4/2016
VH MAS schvaluje Rozpočet zázemí MAS Hranicko na realizaci SCLLD 2015-2022.
(pro: 29, proti: 0, zdržel se: 0)

5) Volba členů Výběrové komise
V. Skácel uvedl, že dle Stanov MAS Hranicko je funkční období Výběrové komise jeden rok, což
znamená, že VH dnes zvolí členy Výběrové komise, informoval, že o členství ve Výb. Komisi projevilo
zájem 7 kandidátů. Výbor MAS na svém dnešním jednání doporučil VH způsob volby Výb. komise a to
hlasování o všech nominovaných společně.
Nominovaní členové do Výběrové komise:
-

Hlaváčková Blanka (Hlaváčková Blanka)

-

Jednota spotřební družstvo v Uherském Ostrohu (Zaremba Petr)

-

KOPČA LESY s.r.o. (Kopča Petr)

-

Mikuš Radovan (Mikuš Radovan)

-

Obec Bělotín (Kavala Eduard)

-

Obec Malhotice (Voldán Josef)

-

Společnost "Patriot" o.s. (Pavelková Marta)

UVHMAS/5/2016
a) VH MAS Hranicko schvaluje způsob volby Výběrové komise formou hlasování o všech
nominovaných společně.

b) VH MAS Hranicko schvaluje složení Výběrové komise v tomto složení:
-

Hlaváčková Blanka (Hlaváčková Blanka)

-

Jednota spotřební družstvo v Uherském Ostrohu (Zaremba Petr)

-

KOPČA LESY s.r.o. (Kopča Petr)

-

Mikuš Radovan (Mikuš Radovan)

-

Obec Bělotín (Kavala Eduard)

-

Obec Malhotice (Voldán Josef)

-

Společnost "Patriot" o.s. (Pavelková Marta)

(pro: 29, proti: 0, zdržel se: 0)

6) Schválení SCLLD „Strategie rozvoje regionu Hranicko 2014-2020“
V. Skácel na začátek tohoto bodu uvedl, že se SCLLD (Strategie komunitně vedeného místního
rozvoje) bude schvalovat samostatným hlasováním ve čtyřech částech (analytická část, strategická
část, implementační část a přílohy).
F. Kopecký poté představil jednotlivé části SCLLD MAS Hranicko dle podkladových materiálů, které
byly zveřejněny na webových stránkách MAS Hranicko www.regionhranicko.cz/schvaleni.
-

-

Analytická část:
•

Socio-ekonomická analýza

•

SWOT analýza

•

Analýza problémů a potřeb

Strategická část:
•

Vize, strategické a specifické cíle, opatření

•

Akční plán
Programové rámce
Struktura Fichí SCLLD – zde uvedl, že jsme ve Fichi IROP spojili terminály
a bezpečnost dopravy, taktéž sociální služby a komunitní centra a taktéž
předškolní a základní vzdělávání
Podrobné přehledy Fichí – F. Kopecký uvedl, že nastavení jednotlivých
fichí se zabývaly pracovní skupiny a vyjádřit se k nim mohli také účastníci
závěreční veřejné debaty, nastaveny byly především typové projekty,
oprávnění žadatelé, min. a max. výše rozpočtu projektu a především
principy preferenčních kritérií. Jako jedinou významnou změnu oproti
dřívějším dohodám, uvedl Kopecký návrh pracovní skupiny ekonomický
rozvoj, aby ve fichi MAS-PRV Drobné podnikání, mohli žádat také
zemědělští podnikatelé. Souhlasili ovšem s tím, že budou preferování
žadatelé z řad nezemědělských podnikatelů. Na dnešním Výboru MAS
byla provedena další důležitá změna: do fiche MAS-OPZ 08 Podpora
zaměstnanosti byla zařazena aktivita „Podpora vytváření nových

pracovních míst“ = tvorba pracovních míst pro příslušníky cílových skupin
především s preferencí obcí a DSO jako zaměstnavatelů.
Klíčový projekt MAS Hranicko v OP Z – F. Kopecký uvedl, že v rámci
programového rámce OPZ lze realizovat tzv. klíčové projekty MAS tj. se
MAS Hranicko může stát příjemcem dotace ve vlastním dotačním
programu MAS OPZ. Proto navrhuje jako klíčový projekt MAS: „Podpora
spolupráce lokálních partnerů na trhu práce v regionu Hranicko“ –
projekt bude zaměřen na vzájemnou spolupráci subjektů veřejného,
neziskového a soukromého sektoru na úrovni MAS s cílem pomoci
cílovým skupinám osob při uplatnění na trhu práce, a to i s využitím
nových a netradičních metod podporujících zaměstnanost – jednalo by
se o pravidelné setkávání zaměstnavatelů, Úřad práce, obcí a nestátních
neziskových organizací, výměna zkušeností, exkurze, vzdělávání, Míra
dotace: 100%, Odhadovaný rozpočet: cca 80.000,- Kč/rok, v plánu by byly
2 v čase za sebou jdoucí dvouleté projekty. P. Pajdla na dnešním Výboru
MAS navrhnul zaměřit tento projekt především na studenty a absolventy
škol, např. uspořádáním exkurzí v podnicích atd. s tímto zacílením na
studenty a absolventy Výbor MAS souhlasil.
•

Vazba na horizontální témata

P. Krbálková se dotázala, zda chceme mít ve Fichích uvedeno jako kritérium pro hodnocení Kvalitu
podnikatelského plánu, zda to není zbytečnost a zda při výběru projektů tento plán hraje nějakou
roli. V. Skácel uvedl, že podnikatelské plány byly požadovány od žadatelů ve stanovené struktuře,
jejich kvalita zpracování se lišila případ od případu, svou úlohu při hodnocení měl. Pokud má žadatel
srovnáno v hlavě, co chce dělat, neměl by pro něj být problém to sepsat do podnikatelského plánu. P.
Kavala považuje zpracování podnikatelského plánu k žádosti za nutnost. Došlo k hlasování VH, zda
kvalitu podnikatelského plánu zachovat jako preferenční kritérium ve Ficích MAS-PRV a ve Ficích na
Sociální podniky z výsledkem (pro: 25, proti: 2, zdržel se: 2), preferenční kritérium zůstává zachováno.

-

Implementační část:

-

Přílohy strategie:
•

Finanční plán a indikátory – F. Kopecký promítl Finanční plán a osvětlit způsoby jeho
vytvoření (odhad sklady žadatelů v jednotlivých fichích a odhad délky realizace projektu).
F. Kopecký uvedl, že část dokumentu týkající se sady indikátorů IROP, OPZ a PRV a jejich
cílové hodnoty zatím nejsou dokončeny, a proto navrhuje, aby VH MAS delegovala
schválení sady indikátorů a jejich cílových hodnot na Výbor MAS.

•

Finanční alokace Fichí (navýšení alokace OP Z) F. Kopecký uvedl, že v rámci SCLLD máme
možnost požádat o navýšení alokace na MAS-OPZ o 30%. Je třeba se nyní rozhodnout,
zda o tuto možnost navýšení požádáme či nikoliv. Nyní, když Výbor navrhl rozšířit aktivity
ve fichi Podpora zaměstnanosti o aktivitu „Podpora vytváření nových pracovních míst“ =
tvorba pracovních míst pro příslušníky cílových skupin s preferencí obcí a DSO jako
zaměstnavatelů, výbor MAS považuje toto navýšení jako smysluplné, ale jen za
podmínky, že se navýší pouze fiche MAS-OPZ 08 Podpora zaměstnanosti. P. Kavala uvedl,
že by se navýšení alokace v MAS-OPZ určitě nebál. Poté VH MAS Hranicko hlasovala o
tom, zda požádat navýšit alokaci v MAS-OPZ o 30%, jež by bylo využito ve fichi MAS-OPZ
08 Podpora zaměstnanosti (pro: 29, proti: 0, zdržel se: 0).

•

Harmonogram výzev – F. Kopecký uvedl, že Harmonogram Výzev byl projednán na
posledním jednání Výboru MAS v lednu, pak prošel jednáním pracovních skupin ke
strategii a nakonec byl projednán na závěrečném veřejném projednání strategie
4.2.2016, kde také došlo ke změnám. V této podobě ho schválil Výbor a doporučil dnešní
VH ke schválení.

V reakci na rozšíření aktivit fiche MAS-OPZ 08 a navýšení alokace o 30% padl návrh přesunout
procentní rozdělení alokace s nejvyšším čerpáním 45% v roce 2017, 30% 2018 a 25% 2019.
Tab. Harmonogramu výzev v procentech celkové alokace po úpravě VH:

Číslování Fichí
MAS-IROP 01

Názvy Fichí
Přestupní terminály a
bezpečnost dopravy

2016

2017

30

2018

2019

30

2020

40

2021

MAS-IROP 02
MAS-IROP 03
MAS-IROP 04
MAS-IROP 05
MAS-IROP 06
MAS-OPZ 07
MAS-OPZ 08
MAS-OPZ 09
MAS-OPZ 10
MAS-PRV 11
MAS-PRV 12
MAS-PRV 13
MAS-PRV 14
MAS-PRV 15
MAS-PRV 16
-

Cyklodoprava
Sociální služby a komunitní
centra - infrastruktura
Sociální bydlení
Sociální podniky infrastruktura
Předškolní a základní
vzdělávání
Sociální služby - neinvestiční
podpora
Podpora zaměstnanosti
Sociální podniky neinvestiční podpora
Prorodinná opatření
Rozvoj zemědělských
podniků
Zemědělské a potravinářské
produkty
Drobné podnikání
Podnikání v cestovním ruchu
Krátké dodavatelské řetězce
Projekty spolupráce MAS

25

35

40

40
20
50

40
50

100
15

30

40

55
30
30

25

50

30

20

25

25

25

45

30

100

50
25

50
35
100
50
50

40

50
50

Analýza rizik

UVHMAS/6/2016
VH MAS Hranicko deleguje schválení sady indikátorů IROP, OPZ a PRV a jejich cílových hodnot na
Výbor MAS.
(pro: 28, proti: 1, zdržel se: 0).

UVHMAS/7/2016
a) VH MAS Hranicko schvaluje analytickou část SCLLD „Strategie rozvoje regionu Hranicko 20142020“.
b) VH MAS Hranicko schvaluje strategickou část SCLLD „Strategie rozvoje regionu Hranicko 20142020“.

25

c) VH MAS Hranicko schvaluje implementační část SCLLD „Strategie rozvoje regionu Hranicko 20142020“.
d) VH MAS Hranicko schvaluje přílohy SCLLD „Strategie rozvoje regionu Hranicko 2014-2020“.
(pro: 28, proti: 1, zdržel se: 0).

7) Různé
Půjčka od Olomouckého kraje na předfinancování režií MAS
F. Kopecký uvedl, že Olomoucký kraj vypsal program na návratnou finanční výpomoc MASkám na rok
2016. Žádost o návratnou finanční výpomoc jsme na Ol. Kraj již podali, nyní čekáme na její vyřízení.
Pokud vše dobře dopadne, tak bychom měli mít peníze k dispozici v dubnu 2016, vrátit je musíme do
půlky prosince 2016.

Aktuální situace s rozběhem MAP
T.Václavík uvedl, že v prosinci 2015 byla odeslaná žádost o dotaci na projekt MAP, v rámci kontroly
byly zjištěny dvě administrativní chyby, chyby jsme napravili a 23.12.2015 podali žádost znovu.Dne
18.1. 2016 opravená žádost prošla kontrolou formálních náležitostí, což znamená, že mohou být
čerpány uznatelné výdaje k projektu, nicméně zahájení projektu je od 1.2. 2016. Na cashflow
projektu by to nemělo mít dopad, trvání projektu bude buďto ponecháno do června 2017 nebo
prodlouženo o měsíc, bude vyjasněno během realizace. Město Hranice nám schválilo ke konci roku
2015 půjčku ve výši 1.200.000,-Kč ve třech částkách, z čehož jsme první částku ve výši 500 000 Kč, již
obdrželi.

Změny zastupujících osob v členské základně MAS – M. Kuličková (Sargánek spol. s.r.o.), M.
Stržínková (JUKO Rouské), D. Tvrdoňová (obec Rouské) a Eva Koblihová (Klubko Malhotice)
V. Skácel uvedl, že došlo ke změně zplnomocněných osob v členské základně MAS:
•

Sargánek spol. s.r.o. nově M. Kuličková

•

JUKO Rouské nově M. Stržínková

•

Obec Rouské nově D. Tvrdoňová

•

Klubko Malhotice nově Eva Koblihová

UVHMAS/8/2016
a) VH MAS Hranicko bere na vědomí podání žádosti o návratnou finanční výpomoc Olomouckého
kraje na předfinancování režií MAS.
b) VH MAS Hranicko bere na vědomí aktuální situaci s realizací projektu MAP vzdělávání pro region
Hranicko.
c) VH MAS Hranicko bere na vědomí změny pověřených zástupců za právnické osoby v členské
základně MAS.
(pro: 29, proti: 0, zdržel se: 0)

Diskuse:
V diskusi vystoupil V. Vomáčka, který reagoval na slova F. Kopeckého, že „před rozběhnutím procesu
hodnocení podaných žádostí musí být ještě upřesněny role Výboru MAS a Kontrolní komise v procesu
hodnocení např. kdo a jak bude moci nahlížet do jednotlivých projektů apod.“. Vomáčka zdůraznil, že
Kontrolní komise nebude akceptovat žádné omezení kompetencí při kontrole hodnocení. Kopecký
vysvětlil, že šlo o nedorozumění, že samozřejmě Kontrolní komise má právo nahlížet do všech
písemností, což je uvedeno ve stanovách MAS, jen je třeba nastavit procesy a doložitelnost
takovýchto kontrol např. formou protokolů o kontrole atd.

Závěr
V. Skácel poděkoval přítomným za příjemné a konstruktivní jednání a ukončil schůzi.

Zapsala: Žaneta Rosová

Ověřili: Zdeněk Růžička
Václav Vomáčka

Vojtěch Skácel , předseda MAS Hranicko

