
 

Zápis ze schůzky Výboru MAS 

konané dne 16. září 2015 v zasedací místnosti kanceláře MAS 
 

Přítomni: 
Filip Konečný, Ski klub Hranice 

Marcela Tomášová, MR Hranicko 

Jaroslav Šindler, Obec Partutovice 

Jana Černá, TJ Střítež n.L. 

Vojtěch Skácel, FO Rakov 

Pavla Krbálková, MR Záhoran  

Petra Kočnarová, Obec Skalička 

(7 platných hlasů) 

 

Omluveni: 
Robert Sargánek, Sargánek & Skácel s.r.o. 

Petr Pajdla, Obec Střítež n/L 

Alena Veličková, SDH Horní Újezd 

Libor Vykopal, Obec Ústí 

 

Hosté: 
František Kopecký, MAS Hranicko 

Zuzana Zajícová, MAS Hranicko 
Tomáš Václavík, MAS Hranicko 
Michaela Škrobánková, HRA 
 
Program jednání: 

 Schválení rozdělení alokací 3 dotačních programů MAS 

 Stav přípravy Strategie rozvoje regionu Hranicko 2014-2020 

 MAS jako nositel projektu Příměstské tábory na Hranicku (OP Z) 

 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 a čerpání mezd (nečerpáno 48+29 hodin) 

 Standardizace – žádost o doplnění 

 Výhled personálního obsazení Kanceláře MAS 

 Půjčka od MR Hranicko – rozložení splátek 
 

Zapisovatel zápisu – Zuzana Zajícová 

Ověřovatel zápisu – Vojtěch Skácel 

 

 

 

 



 

1. Schválení rozdělení alokací 3 dotačních programů MAS 
F. Kopecký informoval o průběhu jednotlivých pracovních skupin a Strategického výboru ohledně 

rozdělení alokací dotačních programů MAS-IROP, MAS-PRV, MAS-OP Z. P. promítnuté tabulky 

s alokacemi (viz příloha 1). 

MAS-IROP: Kočnarová se dotázala, zda když se ve specifickém cíli určí částka peněz a pak 

se nevyčerpá, bude možné prostředky přesunout do jiného SC. V. Skácel doporučuje přesunutí části 

peněz ze sociálního bydlení do cyklostezek. P. Krbálková se zeptala, co všechno budou moct obce 

žádat ze sociálního bydlení. F. Kopecký odpovídal: dle informací z podmínek IROP se nejedná 

o bydlení pro seniory, ale pro lidi v produktivním věku. Výbor nesouhlasí s výší alokace na sociální 

bydlení a doporučuje část prostředků přesunout na cyklostezky, bezpečnost či vzdělávání. Výbor 

neschvaluje navrhované alokace a doporučuje Strategickému výboru přepracování na základě výše 

uvedených návrhů.  

MAS-PRV: Výbor schvaluje rozložení alokací v dotačním programu MAS-PRV dle předložených 

návrhů.  

MAS-OP Z: F. Kopecký informoval, že v současné době teprve probíhá sběr projektových námětů 

a prozatím není připraven finální návrh alokací. Výbor bere na vědomí bez připomínek.   

Usnesení  
a. Výbor MAS neschvaluje rozdělení alokací dotačního programu MAS-IROP a vrací je zpět 

Strategickému výboru k přepracování. 
b. Výbor MAS schvaluje rozdělení alokací dotačního programu MAS-PRV dle předneseného 

znění. 
c. Výbor MAS bere na vědomí informace o přípravě dotačního programu MAS-OP Z. 

(pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0)  

2. Stav přípravy Strategie rozvoje regionu Hranicko 2014-2020 
F. Kopecký informoval o stavu zpracování Strategie, o proběhlých jednáních s veřejností i pracovními 

skupinami a o jejich výsledcích. Aby bylo možné pokračovat v návrzích alokací jednotlivých 

specifických cílů, je však nutné znát finální rozdělení alokací dotačních programů MAS. Tyto však 

Výbor prozatím neschválil všechny, po zapracování připomínek Strategickým výborem opět 

projednáno.  

Usnesení  
a. Výbor MAS bere na vědomí aktuální stav Strategie. 

(pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0)  

3. MAS jako nositel projektu Příměstské tábory na Hranicku (OP Z) 
F. Kopecký předal slovo M. Škrobánkové, která informovala o vyhlášení výzvy v Operačním programu 

Zaměstnanost podporu příměstských táborů. Na Hranicku se sešlo několik zájmových subjektů, které 

vyjádřili zájem se do projektu zapojit. Projekt na podporu příměstských táborů bude cílen na 

zabavení dětí v době školních prázdnin. Jedná o formu hlídání a zabavení hrou. Protože 

v podmínkách dotačního programu je nastavena vysoká minimální částka 500 tis. Kč na jeden 

subjekt, 7 subjektů z regionu se sdružilo do jednoho hromadného projektu. Pokud bude žadatelem 



 

spolek (např. MAS), tak projekt získá 100% dotaci. Hranická rozvojová agentura navrhuje, aby MAS 

byla oficiálním žadatelem projektu. Náklady na projektového manažera, mzdy a vybavení jsou 

uznatelným nákladem. Předfinancování by mělo být zálohové, případně dokrytí propadu cashflow 

garantuje HRA. F. Kopecký poznamenal, aby se v rozpočtu projektu myslelo na zvýšené pracovní 

úkony účetní MAS. P. Krbálková vyjádřila nejistotu ohledně možných problémů, např. pokud by se 

vracela dotace, a zejména kvůli zodpovědnosti vůči projektu. Bylo navrženo, že v rámci nepřímých 

nákladů bude snaha využít adekvátní část prostředků pro MAS – nositele projektu (např. nájem). 

M. Škrobánková slíbila rozpočet projektu před podáním projektové žádosti rozeslat Výboru MAS. 

Usnesení  
a. Výbor MAS schvaluje nositelství projektu Příměstské tábory na Hranicku prostřednictvím 

MAS Hranicko. 
b. Výbor MAS pověřuje Hranickou rozvojovou agenturu veškerou agendou a řízením projektu. 

(pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0)  

4. Rozpočet a cash-flow MAS do konce roku 2015 a výhled 2016 
F. Kopecký představil tabulku cashflow, čerpání rozpočtu a výhled do konce roku 2015 (viz příloha 2). 

Dále informoval, že od července 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 účetní audit na 

výdaje v rámci opatření IV.1.1. LEADER nebude proplacen, jelikož program LEADER byl k 31. 12. 2014 

ukončen. Na proplacení čekají 2 projekty spolupráce: Hudební a filmová muzea našich regionů (19. 

kolo) a Přidaná hodnota projektů spolupráce (22. kolo), na začátku roku 2016 bude potřeba splatit 

úvěr poskytnutý jako předfinancování projektu 22. kola. První žádosti o proplacení na režie z IROP 

lze očekávat nejdříve v 1. čtvrtletí 2016.  

Usnesení  
a. Výbor MAS bere na vědomí aktuální informace o stavu čerpání rozpočtu, celkového 

peněžního toku a výhledu cashflow na 2016. 
(pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0)  

5. Příprava Místního akčního plánu vzdělávání (MAP) 
F. Kopecký informoval o podrobnostech vzniku strategického dokumentu Místní akční plán 

vzdělávání, o doposud proběhlých jednáních se zřizovateli a řediteli regionálních mateřských a 

základních škol a dalších organizací zabývajících se vzděláváním dětí a mládeže. Informoval rovněž o 

vzniku řešitelského týmu (2-3 zaměstnanci, z toho pravděpodobně 1 na HPP, ostatní na DPP), který 

bude mít na starosti koordinaci, organizaci a realizaci projektu včetně zpracování výstupu, a řídícího 

výboru (pravděpodobně 13 lidí) jako řídícího a schvalovacího orgánu. 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.  

Usnesení  
a. Výbor MAS schvaluje podání projektové žádosti na tvorbu strategického dokumentu Místní 

akční plán vzdělávání pro území ORP Hranice. 
b. Výbor MAS pověřuje kancelář MAS kompletací potřebných podkladů, sestavením projektové 

žádosti na tvorbu strategického dokumentu Místní akční plán vzdělávání pro území ORP 
Hranice. Kancelář MAS předloží finální verzi projektu ke schválení Výborem MAS.  

(pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0)  

6. Návrh na ukončení systému Zapůjčování mobilního vybavení přes MAS 
F. Kopecký předal slovo P. Kočnarové, která by uvítala ukončení systému zapůjčování mobilního 

vybavení, které je od června v majetku obcí Skalička, Ústí, Hustopeče n. B a MR Záhoran, přes MAS 

(dosud funguje web http://regionhranicko.cz/mobilni-vybaveni včetně kalendáře rezervací, kam mají 

přístup majitelé MV a kancelář MAS. Dle slov F. Kopeckého tento návrh podporuje i nepřítomný člen 

Výboru L. Vykopal (starosta obce Ústí), který se e-mailem vyjádřil, že nesouhlasí ani s bezplatným 

zapůjčováním MV na akce spolupořádané MAS. P. Krbálková jako zástupkyně MR Záhoran, stejně 

jako J. Vozáková (starostka městyse Hustopeče n. B) souhlasí s tímto návrhem. Výbor navrhuje 

ukončení vyřešit dodatkem k darovacím smlouvám (viz příloha 3). V. Skácel připomněl, že je potřeba 

rovněž vyhotovit předávací protokol.  

Usnesení  
a. Výbor MAS doporučuje VH MAS schválení ukončení systému Zapůjčování mobilního vybavení 

přes MAS formou dodatku k darovacím smlouvám v předneseném znění.  
b. Výbor MAS pověřuje kancelář MAS vyhotovením dodatků a předávacích protokolů 

k darovacím smlouvám týkající se mobilního vybavení. 
(pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0)  

7. Ukončení projektu SMS a čerpání mezd (nečerpáno 48+29 hodin) 
F. Kopecký zobrazil fond pracovních hodin manažerů MAS na projektu SMS za rok 2014 a 2015 a 

vysvětlil, že je zde prostor na zaměstnání dalšího manažera na 77 hodin formou DPP od září do 

listopadu 2015, kdy projekt končí. Druhou variantou je nevyčerpání pracovních hodin a po 

závěrečném vyúčtování vrácení 20 % částky (= míra spolufinancování MAS na projektu). Výbor se 

shodl pro zaměstnání dalšího manažera - Ž. Rosové, asistentky MR Hranicko, která s návrhem 

souhlasí.  

Usnesení  
a. Výbor MAS schvaluje přijetí dalšího manažera - Žanety Rosové, Dis. dle předneseného znění.   

(pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0)  

8. Standardizace – změna stanov 
F. Kopecký vysvětlil, že žádost o standardizaci se posunula do další fáze – MAS obdržela žádost o 

doplnění Žádosti o standardizaci (viz příloha 4). Je potřeba uvést potřebné náležitosti do souladu 

s požadavky standardizace do 30. 11. 2015. F. Kopecký dodal, že Výbor MAS bude informován o 

dalším postupu.  

http://regionhranicko.cz/mobilni-vybaveni


 

Usnesení  
a. Výbor MAS bere na vědomí žádost o doplnění Žádosti o standardizaci. 

(pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0)  

9. Výhled personálního obsazení Kanceláře MAS 
F. Kopecký informoval, že v případě podpoření projektu MAP, budou mzdové náklady T. Václavíka od 

01/2016 plně hrazeny z MAP, otevírá se prostor pro zaměstnání další osoby v kanceláři MAS. F. 

Kopecký navrhuje Žanetu Rosovou jako administrativní pracovnici, tak aby se Z. Zajícová mohla více 

věnovat rozjedu dotačních programů MAS. Personální obsazení kanceláře MAS se bude dále 

projednávat koncem roku 2015.  

 Usnesení  
a. Výbor MAS bere na vědomí přednesené informace o personálním obsazení kanceláře MAS 

v roce 2016. 
(pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0)  

10. Půjčka od MR Hranicko – rozložení splátek do 2018 
F. Kopecký informoval o tom, že MR Hranicko vyhověl žádosti MAS ve věci prodloužení splacení 

půjčky 500 tis. Kč a to v následujícím znění: „Vydlužitel se zavazuje splatit částku 500 000 Kč do 30. 6. 

2018 následujícím způsobem: částka ve výši 50 000 Kč bude splacena do konce roku 2016, dalších 

50 000 Kč do konce roku 2017 a zbývající částka ve výši 400 000 do 30. 6. 2018.“ Bude potvrzeno 

dodatkem č. 3 ke smlouvě o půjčce ze dne 19. 5. 2008. 

Usnesení  
a. Výbor MAS schvaluje dohodu o rozložení splátek půjčky od MR Hranicko. 
b. Výbor MAS pověřuje V. Skácela jako předsedu Výboru MAS podpisem Dodatků.  

(pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0)  

 

Zapsala: Zuzana Zajícová       Ověřil: Vojtěch Skácel 


