
 

Zápis ze schůzky Výboru MAS 

konané dne 4. listopadu 2015 v zasedací místnosti kanceláře MAS 
 

Přítomni: 
Jana Černá, TJ Střítež n/L 

Jaroslav Šindler, Obec Partutovice 

Petra Kočnarová, Obec Skalička 

Pavla Krbálková, MR Záhoran  

Alena Veličková, SDH Horní Újezd 

Marcela Tomášová, MR Hranicko 

Marta Kuličková PM Robert Sargánek, Sargánek & Skácel s.r.o.  

Vojtěch Skácel, FO Rakov 

(8 platných hlasů) 

 

Omluveni: 
Filip Konečný, Ski klub Hranice 

Petr Pajdla, Obec Střítež n/L 

Libor Vykopal, Obec Ústí 

 

Hosté: 
František Kopecký, MAS Hranicko 

Zuzana Zajícová, MAS Hranicko 
Tomáš Václavík, MAS Hranicko 
 
Členové Strategického Výboru: 
Jana Černá, TJ Střítež n/L 

Jaroslav Šindler, Obec Partutovice 

Václav Vomáčka, městys Hustopeče n/B 

Marta Koubková, obec Polom 

 
Program jednání: 

1. Schválení rozdělení alokací dotačního programu MAS - OPZ 
za účasti Strategického výboru pro přípravu Strategie rozvoje regionu Hranicko 

2. Schválení rozpočtu, harmonogramu a základních parametrů dotovaného projektu 
na přípravu Místního akčního plánu vzdělávání (MAP) regionu Hranicko  

3. Upřesnění odpovědností za realizaci projektu Příměstské tábory, 
smlouva mezi MAS a HRA 

4. Řešení předfinancování provozu MAS v roce 2016 (půjčky, úvěry) 
5. Pracovní smlouvy manažerů na rok 2016 
6. Předávací protokoly mobilní vybavení 

 
Zapisovatel zápisu – Zuzana Zajícová 

Ověřovatel zápisu – Vojtěch Skácel 



 

 Ad. 1 Schválení rozdělení alokací dotačního programu MAS - OPZ 
za účasti Strategického výboru pro přípravu Strategie rozvoje regionu Hranicko 

Za účasti členů Strategického výboru (dále SV) F. Kopecký představil potenciální projektové 

záměry podporovatelné v rámci dotačního programu MAS – OPZ a vyzval členy SV k rozdělení 

dané alokace do jednotlivých oblastí. Každý přítomný člen SV anonymně doplnil dle vlastního 

uvážení výše jednotlivých podoblastí, na to byly jejich návrhy alokací zprůměrovány, čímž vznikla 

výsledná alokace (viz tab. níže).  Členové Výboru MAS o tomto návrhu rozdělení alokace 

hlasovali.  

 
Usnesení 26/2015 

a) Výbor MAS schvaluje rozdělení alokací dotačního programu MAS – OP Z v předneseném 
znění. 

b) Výbor MAS doporučuje VH MAS schválit rozdělení alokací dotačního programu MAS – OP Z 
v předneseném znění. 

(pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0) 

V. Skácel poděkoval členům Strategického výboru za jejich účast a aktivitu. Tímto ukončil jednání 

SV a pokračovalo jednání Výboru MAS. Členům SV bylo dovoleno v případě jejich zájmu zůstat a jako 

hosté se účastnit jednání Výboru MAS. V. Skácel přednesl program dnešního jednání, který byl členy 

Výboru MAS přijat bez připomínek. M. Kuličková oznámila, že od příště bude zástupcem člena 

Sargánek & Skácel s.r.o. namísto R. Sargánka. Z. Zajícová změnu administrativně zařídí.  



 

 Ad. 2 Schválení rozpočtu, harmonogramu a základních parametrů dotovaného projektu 
na přípravu Místního akčního plánu vzdělávání (MAP) regionu Hranicko  

F. Kopecký uvedl informace týkající se přípravy podání projektové žádosti MAP (podání žádosti 

24. 11. 2015, realizace 01/2016-12/2017, řídící výbor 13 členů, odborný tým 6 členů, 

administrativní tým 3 zaměstnanci MAS – Kopecký ředitel projektu, Václavík – projektový manažer, 

Rosová - asistentka, cílem projektu je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách, 

MAP je nutnou podmínkou pro čerpání některých dotací pro MŠ a ZŠ v regionu. Dále F. Kopecký 

představil dvě verze rozpočtu (2,7 a 3,2 mil. Kč), které vznikly před a po jednání se zástupci Města 

Hranice (viz příloha v listinné podobě). MAS jedná s Městem Hranice o finanční půjče, která umožní 

zahájit MAP již od 1. 1. 2016. Město Hranice požaduje krytí směnkou ve výši 600 000 Kč. Členové 

Výboru se v diskuzi shodli, že v případě požadavku krytí směnkou půjčku MAS nevyužije a projekt 

MAP bude zahájen až po proplacení zálohové platby cca v 07/2016. Předseda Výboru a manažer 

MAS povedou další jednání s Městem Hranice o podobě půjčky.  

Usnesení 27/2015 

a) Výbor MAS schvaluje rozpočet, harmonogram a základní parametry projektu na přípravu 
Místního akčního plánu vzdělávání regionu Hranicko. 

b) Výbor MAS schvaluje smlouvu o půjčce mezi Městem Hranice a MAS Hranicko z. s. 
v předneseném znění. 

c) Výbor MAS doporučuje VH MAS schválit smlouvu o půjčce mezi Městem Hranice a MAS 
Hranicko z. s. v předneseném znění. 

(pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0) 

 Ad. 3 Upřesnění odpovědností za realizaci projektu Příměstské tábory, 
smlouva mezi MAS a HRA 

F. Kopecký informoval o podání žádosti o realizaci projektu, podklady (text žádosti, rozpočet, 

harmonogram aj.) byly členům Výboru rozeslány, takže s nimi jsou obeznámeni. Před zahájením 

realizace projektu zbývá dořešit podobu smluv mezi MAS a HRA, MAS a organizátory táborů 

o odpovědnostech projektu. Odpovědnost za svěřené děti a případné způsobené škody budou 

nutné řešit formou pojištění. Bez vyřešení všech těchto záležitostí MAS nedovolí, aby byl projekt 

fyzicky spuštěn. HRA dosud předložila návrh smlouvy mezi MAS a HRA, který je potřeba dopracovat 

do finální podoby. Kancelář MAS rozešle členům Výboru podanou žádost o dotaci k nahlédnutí. 

Usnesení 28/2015 

a) Výbor MAS bere na vědomí informace o návrhu smlouvy mezi MAS Hranicko a HRA týkající 
se projektu Příměstské táboru v regionu Hranicko.  

b) Výbor MAS pověřuje kancelář MAS včasným dopracováním návrhu smlouvy.  
(pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0) 

 Ad. 4 Řešení předfinancování provozu MAS v roce 2016 (půjčky, úvěry) 
F. Kopecký informoval o nutnosti zajištění předfinancování provozu MAS, především v 1. polovině 

roku 2016. Výše částky se však výrazně odvíjí od data zahájení realizace projektu MAP. Z tohoto 

důvodu bylo projednávání bodu přesunuto na příští jednání Výboru, kdy bude známa situace 

ohledně půjčky s Městem Hranice o předfinancování MAP.  



 

 Ad. 5 Pracovní smlouvy manažerů na rok 2016 
Z časových důvodů se nestihlo projednat, přesouvá se na příští jednání Výboru. 

 Ad. 6 Předávací protokoly mobilní vybavení 
Došlo k předání přítomným zástupcům provozovatelů mobilního vybavení, netřeba usnesení. 

V závěru V. Skácel podal informace z jednání o zániku Hranické rozvojové agentury jako zájmového 

sdružení právnických osob a její transformaci do podoby zapsaného spolku.  

 

Zapsala: Zuzana Zajícová       Ověřil: Vojtěch Skácel 


