Zápis z jednání Výboru MAS
konaného dne 27. února 2017 v zasedací místnosti kanceláře MAS Hranicko

Přítomni:
Vojtěch Skácel, FO Rakov
Petr Pajdla, Obec Střítež n/L
Marcela Tomášová, MR Hranicko
Jana Černá, TJ Střítež n/L
Alena Veličková, SDH Horní Újezd
Miluše Stržínková, JUKO Jezdecká společnost
Troup Mirko, FO Hranice
Jaroslav Šindler, Obec Partutovice
Petra Kočnarová, Obec Skalička
(platných hlasů: 9 )

Omluveni:
Robert Sargánek, Sargánek, spol. s r.o.
Filip Konečný, Ski klub Hranice
František Maršálek, ZD Partutovice

Přítomni za kancelář MAS:
František Kopecký, Žaneta Rosová, Hana Gaďurková, Karolína Berousková

Program jednání:

1. Kontrola plnění usnesení
2. Personální záležitosti MAS Hranicko



Nominace manažerky MAS do pracovní skupiny Mezinárodní spolupráce při NS
MAS

3. Aktuální informace SCLLD
4. Odměny členů orgánů MAS Hranicko
5. Projekt „My pracujeme, pojďte také“
6. Různé

Výbor MAS projednal navržený program jednání. Výbor MAS schvaluje navržený program v předneseném
znění (pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0).

Zapisovatel zápisu – Žaneta Rosová
Ověřovatel zápisu – Vojtěch Skácel
Přítomno členů: 9

1.

Kontrola plnění usnesení

V. Skácel okomentoval kontrolu plnění usnesení z posledního jednání Výboru MAS ze dne 23.1. 2017.
UVMAS/2/2017
a)
Výbor MAS projednal Aktualizovanou sada indikátorů SCLLD na základě chybníku po 2. kole věcného
hodnocení a další drobné vynucené úpravy SCLLD
b)
Výbor MAS schválil Aktualizovanou sadu indikátorů SCLLD na základě chybníku po 2. kole věcného
hodnocení a další drobné vynucené úpravy SCLLD
Usnesení splněno
UVMAS/3/2017
a)
Výbor MAS projednal Aktualizaci Harmonogramu výzev dle reálného vývoje procesu schvalování
b)
Výbor MAS schválil Aktualizaci Harmonogramu výzev dle reálného vývoje procesu schvalování
Usnesení splněno
UVMAS/4/2017
a)
Výbor MAS projednal odměny členů orgánů MAS za roky 2015 a 2016
b)
Výbor MAS schválil odměny členů orgánů MAS dle tab. Docházka členů na jednání – finální verze
c)
Výbor MAS schválil vyplacení odměn členům orgánů MAS formou Smlouvy o výkonu funkce
d)
Výbor MAS doporučuje VH MAS schválit odměny členů orgánů MAS za roky 2015 a 2016

Usnesení splněno. Doplnění k tomuto usnesení v bodě č. 4 dnešního programu.
UVMAS/5/2017
a)
Výbor MAS projednal Výsledek ankety – zájem o členství ve Výběrové komisi a snížení počtu členů
Výboru na 11 osob
b)
Výbor MAS doporučuje VH MAS změnu Stanov MAS Hranicko z. s. ze dne 23. září 2015, článek 11
„Výbor MAS“ na 11 členů Výboru
Usnesení splněno.
UVMAS/6/2017
a)
Výbor MAS projednal Plán činnosti kanceláře 2017
b)
Výbor MAS schválil upravený Plán činnosti kanceláře 2017
Usnesení splněno.
UVMAS/7/2017
a)
Výbor MAS projednal Personální změny v OT MAP
b)
Výbor MAS pověřuje předsedu, k jednání s dalšími adepty na pozici člena OT, předseda bude
následně informovat členy OT a Výboru MAS, koho doporučuje
Usnesení splněno. V. Skácel oslovil P. Krbálkovou (která pracovní nabídku odmítla) a M. Tomášovou (která je
zaměstnankyní MR Hranicko, Rada MR Hranicko se rozhodla nenominovat M. Tomášovou, aby se ucházela
o pracovní pozici člena OT), jediná M. Škrobánková o pozici projevila zájem. Dne 10.2.2017 tak bylo
vyhlášeno hlasování Výboru MAS formou per rollam, dne 13.2.2017 bylo uzavřeno a vyhodnoceno
s výsledkem 9 členů Výboru MAS hlasovalo PRO přijetí usnesení UVMAS/10/2017.
UVMAS/8/2017
a)
Výbor MAS bere na vědomí ukončení členství obce Ústí v MAS Hranicko
Usnesení splněno.
UVMAS/9/2017
a)
Výbor MAS projednal uspořádání VH NS MAS 16.3.2017 v Divadle Stará Střelnice
b)
Výbor MAS schválil uspořádání VH NS MAS 16.3.2017 v Divadle Stará Střelnice
Usnesení splněno.
UVMAS/10/2017
a) Výbor MAS schvaluje Pracovní smlouvu M. Škrobánkové jako člena OT projektu MAP k 6.2.2017
b) Výbor MAS schvaluje Dodatek č. 1 k pracovní smlouvě K. Berouskové k projektu SCLLD a Mzdový
výměr K. Berouskové k projektu SCLLD k 1.2.2017
Usnesení splněno. Došlo k podpisu pracovní smlouvy M. Škrobánkové a dodatku a mzdového výměru K.
Berouskové.

UVMAS/11/2017
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: 9, proti: 0, zdržel se: 0).

1. Personální záležitosti MAS Hranicko
V. Skácel uvedl, že K. Berousková nastoupila do MAS Hranicko dne 14. 11. 2016 (PS na dobu určitou do
31. 12. 2017), na pracovní pozici projektová manažerka (SCLLD – operační program zaměstnanost a
taktéž OP IROP). Ke dni 14.2.2017 skončila její tříměsíční zkušební doba, v jejímž průběhu prokázala
velmi dobrou pracovní morálku a splnila očekávání s nimiž do našeho pracovního kolektivu přicházela.
Z těchto uvedených důvodů navrhuje, aby byl K. Berouskové navýšen mzdový výměr na 25.000,-Kč a to
ke dni 1. 3. 2017 v souladu s plánovaným rozpočtem režií MAS.
Dále uvedl, že F. Kopecký má mzdový výměr nastaven s motivační složkou ve výši 1.000,-Kč, v rámci
vyúčtování režií MAS v žádosti o platbu musíme udělení motivační složky zdůvodnit písemně, je
nelehké vytvářet odůvodnění udělení této složky nad rámec pracovní náplně. Proto navrhujeme F.
Kopeckému vystavit nový mzdový výměr, kde bude motivační složka zahrnuta do HM a to od 1.3.2017.

UVMAS/13/2017
a) Výbor MAS projednal personální záležitosti MAS Hranicko
b) Výbor MAS schválil nový mzdový výměr K. Berouskové od 1.3.2017
c) Výbor MAS schválil nový mzdový výměr F. Kopeckému od 1.3.2017

(pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0).

 Nominace manažerky MAS do pracovní skupiny Mezinárodní spolupráce při NS
MAS
V. Skácel uvedl, že v aktuálním programovém období 2014 – 2020 není členství v pracovních skupinách
(PS) nijak omezeno a je otevřeno pro všechny členy MAS, kteří o činnost v PS projeví zájem. Personální
obsazení PS bylo řešeno na VH KS MAS OK v Příkazech dne 8.2.2017. Berousková v této věci oslovila

přítomného člena PS Radima Sršně a projevila zájem stát se členkou pracovní skupiny Mezinárodní
spolupráce, následně byla kontaktována vedoucím této PS Gustavem Charouzkem, kterému sdělila, že
její oficiální kandidaturu musí však nejdříve schválit Výbor MAS. Na posledním jednání PS, konaném ve
dnech 6.-.7.2.2017 byli z řad členů PS MS zvoleni koordinátoři spolupráce pro jednotlivé země. Další
plánovaná schůzka PS se uskuteční v Hranicích dne 15.3.2017.

Náplní činnosti PS je:


podporovat četnost mezinárodních kontaktů MAS předáváním, tvorbou databáze projektů
vhodných k prezentaci LEADER v ČR, shromažďováním kontaktů na zahraniční MAS



zastupovat venkovské hnutí v Evropské asociaci LEADER pro rozvoj venkova (ELARD), podílet se
na směřování ELARD a udržovat partnerství s dalšími národními sítěmi MAS a delegacemi z EU



účastnit se mezinárodních setkání a fór a prosazovat zájmy a názory NS MAS ČR



přenášet informace z mezinárodních fór a setkaní do Výboru NS MAS a podporovat tak kvalitu
jeho rozhodování



podporovat vyjednávání o nových podmínkách informacemi o přípravách na další období na
úrovni evropských sítí ELARD, PREPARE a jiných



ve spolupráci s PS LEADER zajišťovat reprezentaci v ELARD a podvýboru LEADER a jeho
FocusGroups



podporovat Radima Sršně, jako zástupce NS MAS ČR v ELARD, také jako
viceprezidenta/prezidenta ELARD a připravovat podklady pro jednání v ELARD či pro jednání za
ELARD



připomínkovat dokumenty z EU pro potřeby NS MAS ČR a ELARD



péče o zahraniční delegace zástupců jiných evropských MAS

UVMAS/14/2017

a) Výbor MAS projednal nominaci manažerky MAS K. Berouskové do pracovní skupiny
Mezinárodní spolupráce při NS MAS
b) Výbor MAS schválil nominaci manažerky MAS K. Berouskové do pracovní skupiny Mezinárodní
spolupráce při NS MAS

(pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0).

2. Aktuální informace SCLLD
V. Skácel uvedl, že v rámci podkladových materiálů byl zaslán odkaz na přepracovanou SCLLD ve verzi
z 23.2.2017, která byla ke stažení na http://www.regionhranicko.cz/dokumenty/mas-dotacniprogramy-2016-2020/mas-archiv/Strategie%20rozvoje%20regionu%20Hranicko%20%20verze%202017-02-23.pdf , a doporučení prostudovat si str. 294-306. Dále uvedl, že Výbor MAS na
svém posledním jednání schválil úpravy hodnot a zdůvodnění indikátorů a drobné úpravy dalších
pasáží SCLLD na základě chybníků ŘO IROP a ŘO OPZ po 2. Vlně věcného hodnocení. Dále informoval,
že takto přepracovaná SCLLD bude před oficiálním podáním zaslána na oba řídící orgány ke konzultaci
tak, abychom měli jistotu, že naše úpravy jsou v pořádku a nedojde k vyřazení naší žádosti o realizaci
SCLLD z hodnotícího procesu. Podání přepracované SCLLD bylo naplánováno na 10.2.2017.
Proces konzultací s řídícími orgány se ovšem ukázal jako velmi náročný. ŘO OPZ při konzultaci upozornil
na dalších asi 15 věcí, které navrhoval v SCLLD změnit včetně dalších doporučených úprav hodnot
indikátorů. Další dny zabralo zapracování těchto podnětů a vysvětlování, proč chceme hodnoty
indikátorů zachovat v původním rozsahu. Konzultace s ŘO OPZ byla ukončena 15.2. U ŘO IROP se první
kolo konzultace vrátilo se značně nesrozumitelnými poznámkami, nicméně SCLLD po dalších úpravách
vyvolaných touto konzultací byla zaslána ke druhému kolu konzultací 14. 2., výsledek druhé konzultace
jsme obdrželi 23.2. s doporučením přepracovat zdůvodnění všech indikátorů kromě Sociálního bydlení.
Některé připomínky si dokonce protiřečí s oficiálním chybníkem. Aktuální termín pro podání
přepracované SCLLD jsme tudíž odsunuli na 10. 3. 2017 a pevně doufáme, že se nám ho podaří splnit.

Kopecký zde s plnou odpovědností prohlašuje, že je potřeba vyčkat na vypořádání všech konzultací,
protože jen tak lze zamezit riziku vyřazení SCLLD po téměř roce hodnocení na řídících orgánech.
V lednu 2017 byla vyřazena první SCLLD MASky z Jihomoravksého kraje, kterou prozatím nelze ani
podat znovu a eliminace tohoto rizika dle manažera vysoce převyšuje fakt, že se schvalování SCLLD
nadále časově prodlužuje.
Celá finanční alokace SCLLD je pro nás stále rezervována, V režiích máme jako jedni z prvních v republice
proplacenou ŽoP, takže realizace SCLLD není ohrožena ničím jiným než právě rizikem vyřazení.
Odsouhlasené konzultace toto riziko (doufejme) zcela eliminují.

Aktuální stav Režií MAS
V. Skácel uvedl, že v rámci kombinovaného (průběžného) financování nám byla v listopadu 2016
proplacena z Režií IROP první platba ve výši 1.213.000,-. Zjednodušená Žádost o platbu (dále jen ZŽOP)
a Zpráva o realizaci (dále jen ZOR) podány 30.11.2016. V rámci administrativní kontroly nám přišly dvě
výzvy k doplnění. Dne 14.2.2017 byla ukončena administrativní kontrola z Centra pro Regionální Rozvoj
(CRR). Dne 20.2.2017 MAS Hranicko obdržela přehled schválených výdajů a také výčet nezpůsobilých
výdajů. Do nezpůsobilých výdajů v rámci korekcí byly zahrnuty také mzdy F. Kopeckého za rok 2015,
které už byly tehdy uhrazeny z POV Ol. Kraje 2015, a které jsme omylem do žádosti o proplacení
zahrnuli. Jelikož nám korekcí těchto mezd tedy nevznikla žádná újma, do přehledu nezpůsobilých
výdajů níže jsme tuto částku v objemu 211.744,- Kč nezařadili.
Tab. nezpůsobilých výdajů v rámci proplacení Režií MAS za I. etapu:
Nezpůsobilý výdaj
Nepodporované aktivity ve
výkazech práce F. Kopeckého

Výše výdaje
32.602,04,-Kč

Popis výdaje
Vyřazení činností, které dle
názoru manažera i NS MAS
splňují podmínky způsobilosti.

Bude podána opětovná námitka
(viz níže).
DPP Václavík 10/2016

21.868,80,-Kč

Překročen limit pro DPP
120Kč/hod. (cca 11.000,
nebudeme podávat námitku) a
nepodporované aktivity ve
výkazech práce (cca 10.000,budeme podávat námitku)

Cestovné

976,-Kč

Jedná se o 3 cesťáky –
konzultace kontroly OSSZ v
Přerově, dle CRR se nejednalo o
podporované aktivity (budeme
podávat námitku)

Ostatní nezpůsobilé výdaje

2.977,-Kč

Jedná se o 4 faktury – cedulky u
dveří, označení provozovny a
úprava hlavičkového papíru, dle
CRR nesouvisí s realizací
projektu (nebudeme podávat
námitku)

Celkem

58.423,84,-Kč

Celkové výdaje žádané v rámci ZŽOP za I. Etapu

1.445.255,31,-Kč

(bez omylem zařazených mezd Kopeckého z 2015)

Korekce

58.423,84,-Kč

Způsobilé výdaje celkem (100%)

1.386.831,47,-Kč

5% spolufinancování MAS Hranicko za období

69.341,5735,-Kč

07/2015 – 10/2016

Informace o ukončení kontroly a všechny kontrolní nálezy zasílá CRR ČR poskytovateli dotace –
Řídícímu orgánu IROP. Dotaci, odpovídající této výši způsobilých výdajů, poskytovatel dotace
proplatí po ukončení administrativního ověření na ŘO IROP. V případě odlišného výsledku
administrativního ověření ŘO IROP může dojít k vyplacení jiné výše způsobilých výdajů. Proti
výsledku kontroly CRR ČR je možné do 15 kalendářních dnů od doručení výsledku kontroly podat
námitky. Námitky už jsme jednou podali, ale aktuálně nám bylo sděleno z CRR, že postup ve
specifických pravidlech měli nastaven a popsán špatně a nově je to tak, že námitky musíme nyní
podat znovu a CRR se jimi začne zabývat až nyní po ukončení kontroly z jejich strany. Námitky,
které neuzná, budou dále postoupeny k posouzení řídícímu orgánu IROP. Termín pro podání
námitek je do 6.3.2017.
V. Skácel uvedl, že i když je pochopitelné, proč ty které korekce vznikly, požádal na poslední
poradě managementu MAS zaměstnance MAS, aby do budoucna byli důslednější a eliminovali a
minimalizovali tak veškeré korekce a ztráty.
Nakonec dodal, že k dnešnímu dni máme z úvěru vyčerpáno 222.000,-Kč.

Aktuální finanční situace v projektu MAP
H. Gaďurková uvedla, že jsme podali ŽOP a ZOR dne 27.1.2017 – během finalizace v systému
MS2014+ došlo k tomuto problému: po podpisu ŽoP naším signatářem (V. Skácelem) se u ŽoP
místo stavu podepsaná objevil stav předaná a stav zpracování zaregistrovaná, z tohoto důvodu
nebylo možné zfinalizovat ZoR, která u ŽoP vyžaduje právě stav podepsaná. ZoR tedy nebyla
podaná v termínu, který nám byl stanoven na 27.1.2016. Bylo nám doporučeno obrátit se na

servisní středisko provozující systém MS2014+, které do dnešního dne nebylo schopni chybu
odstranit.
UVMAS/15/2017
a) Výbor MAS bere na vědomí aktuální informace o SCLLD

(pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0).

3. Odměny členů orgánů MAS Hranicko
V. Skácel uvedl, že tabulka Docházka členů na jednání byla aktualizována tak, aby splňovala
odůvodnění udělení odměn členům orgánů na základě smluv o výkonu funkce v rámci proplácení Režií
IROP. Navíc v tabulce došlo k úpravě zmocněného zástupce u JUKO Rouské (od 10.2.2016 se stala
zmocněným zástupcem M. Stržínková), Sargánek spol. s.r.o. (od 23.11.2015 se stala zmocněným
zástupcem M. Kuličková) a Obec Rouské (od 1.1.2016 se stala novým zástupcem D. Tvrdoňová).

UVMAS/16/2017
a) Výbor MAS bere na vědomí aktualizaci tabulky Docházka členů na jednání – vyplacení Režie
únor 2017

(pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0).

4. Projekt „My pracujeme, pojďte také“
Na jednání dorazil F. Konečný.
V. Skácel uvedl, že na minulém Výboru MAS 23.1.2017 bylo projednání tohoto bodu posunuto na další
jednání Výboru MAS, s úkolem pro HRA z.s.p.o. zjistit poptávku obcí po tomto projektu a také získat
informace z ÚP k cílovým skupinám.
Základní informace o projektu: návrh Hranické rozvojové agentury, aby MAS podala projekt do OP
Zaměstnanost s názvem „My pracujeme, pojďte také“ – cílem projektu je zvýšit míru zaměstnanosti

podpořených osob, zejména starších, nízko kvalifikovaných a znevýhodněných. Jedná o stejný princip,
jaký Výbor schválil již v minulosti (bohužel ani jeden z minulých projektů nebyl podpořen), kdy HRA
pomůže s přípravou žádosti a doporučí manažera projektu. Pokud by projekt byl vybrán k získání dotace,
uzavřela by se mezi HRA a MAS smlouva o odpovědnosti za realizaci projektu.
Po dohodě s Úřadem práce v Hranicích byla vytipována tato cílová skupina: Osoby dlouhodobě či
opakovaně nezaměstnané.
M. Škrobánková uvedla, že dne 14.2.2017 byl na obce v ORP Hranice zaslán email s dotazem, zda mají
zájem zapojit se do projektu a zaměstnat tak osoby s této cílové skupiny. Zájem projevilo 7 obcí. Byli
osloveni také potencionální zaměstnavatelé těchto osob, zájem projevili pouze Ekoltes Hranice a SPŠ
Hranice. Se všemi, kteří o projekt projevili zájem proběhla dne 27.2. schůzka.
P. Kočnarová uvedla, že podobný projekt bude podávat také MR Hranicko. V. Skácel uvedl, že MAS
Hranicko netušila, že MR Hranicko chce do této výzvy podat také svůj projekt a dotázal se, zda MR
Hranicko má také 100% dotaci a na jakou cílovou skupinu jsou oni zaměřeni. Bylo mu sděleno, že MR
Hranicko má 95% dotaci a 5% spolufinancování a cílovou skupinu „Osoby dlouhodobě či opakovaně
nezaměstnané“.
P. Kočnarová chtěla upřesnit, jak vše bude fungovat v praxi a jaké jsou rizika spolufinancování a hrozby.
F. Kopecký upřesnil, že zaměstnavatelem bude MAS Hranicko, veškeré rizika a hroby by měla odstranit
dohoda mezi MAS Hranicko z. s. a HRA z.s.p.o., na jejímž základě se nositelem rizik stane HRA z.s.p.o.
Veličková se dotázala, kdo dá pro realizaci projektu finální rozhodnutí. V. Skácel uvedl, že finální
rozhodnutí o realizaci projektu je výhradně na Výboru MAS, písemná dohoda o realizaci bude sepsána a
uzavřena až v momentě, pokud bude projekt schválen k získání dotace.
Bude sepsána až v momentě až bude projekt schválen.

UVMAS/17/2017
a) Výbor MAS projednal možnost podání projektu „My pracujeme, pojďte také“
b) Výbor MAS schválil podání projektu „My pracujeme, pojďte také“

(pro: 7, proti: 0, zdržel se: 3).

5. Různé
Valná hromada NS MAS 16.3.2017
F. Kopecký uvedl, že příprava VH NS MAS je v plném proudu. Dne 23.2.2017 byly oficiálně rozeslány
pozvánky členům VH NS MAS spolu s registračním formulářem. Den před VH NS MAS 15.3.2017 se
uskuteční zasedání Výboru NS MAS (13:00 – 17:00), jednání pracovní skupiny Mezinárodní spolupráce
(17:00-19:00), program bude zakončen neformálním večerem s živou hudbou a občerstvením. Účast na
Valné hromadě i neformálním večeru přislíbil také ministr zemědělství Marian Jurečka.
Dále F. Kopecký uvedl, že program s pozvánkou na VH NS MAS spolu s pozváním na neformální večer
před VH bude v nejbližších dnech rozeslán členům Výboru MAS Hranicko. Poté podrobně představil
rozpočet akce.
V. Skácel všem přítomným podělkoval za účast na jednání a následně jednání ukončil.

................................................
Vojtěch Skácel
předseda výboru MAS

