Zápis z jednání Výboru MAS
konaného dne 25. května 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
Troup Mirko, FO Hranice
Filip Konečný, Ski klub Hranice
Jaroslav Šindler, Obec Partutovice – přišel později
(platných hlasů: 8 )

Omluveni:
Robert Sargánek, Sargánek, spol. s r.o.
František Maršálek, ZD Partutovice
Miluše Stržínková, JUKO Jezdecká společnost
Petra Kočnarová, Obec Skalička

Hosté:
Václav Vomáčka, Městys Hustopeče n.B.

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

Program jednání:
1.

Kontrola plnění usnesení

2.

Výroční zpráva MAS Hranicko 2016 a hospodářský výsledek MAS Hranicko 2016

3.

Projekt Budování kapacit rozvoje škol II.

4.

Zpráva Kontrolní komise 25.4. 2017

5.

Aktualizace Vnitřní směrnice MAS Hranicko č. 1 Pravomoci a odpovědnosti zaměstnanců
a Vnitřní směrnice MAS Hranicko č. 2 pro vedení účetnictví a oběh účetních dokladů

6.

Aktuální stav projektu MAP pro Hranicko, Úvěr ČS a.s. na financování projektu MAP pro
Hranicko, projekt MAP II.,

7.

Forma odměny členů orgánů MAS Hranicko 2017

8.

Členské příspěvky MAS Hranicko na rok 2017

9.

Různé
 Aktuální stav SCLLD a Režií MAS
 informace o ukončení funkce předsedy KS MAS OK a ukončení členství ve Výboru
NS MAS

Výbor MAS projednal navržený program jednání. Výbor MAS schvaluje navržený program
v předneseném znění (pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0).

Zapisovatel zápisu – Žaneta Rosová
Ověřovatel zápisu – Vojtěch Skácel
Přítomno členů: 7

1.

Kontrola plnění usnesení

V. Skácel okomentoval kontrolu plnění usnesení z posledního jednání Výboru MAS ze dne
27.2.2017
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
Usnesení splněno
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
Usnesení splněno
UVMAS/15/2017
a) Výbor MAS bere na vědomí aktuální informace o SCLLD
Usnesení splněno
UVMAS/16/2017
a) Výbor MAS bere na vědomí aktualizaci tabulky Docházka členů na jednání – vyplacení Režie
únor 2017
Usnesení splněno
UVMAS/17/2017
a) Výbor MAS projednal možnost podání projektu „My pracujeme, pojďte také“
b) Výbor MAS schválil podání projektu „My pracujeme, pojďte také“
Žádost byla zaregistrována (podána) 15. 3. 2017. V současné době má status: Žádost o podporu
splnila formální náležitosti a podmínky přijatelnosti. A následuje hodnocení žádosti. K tomu zatím
nemáme žádný výsledek.

UVMAS/18/2017
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: 7, proti: 0, zdržel se: 0).

2. Výroční zpráva MAS Hranicko 2016 a hospodářský výsledek MAS Hranicko 2016
V. Skácel uvedl, že Výroční zpráva byla součástí podkladových materiálů k dnešnímu jednání,
Výroční zpráva obsahuje základní informace o MAS Hranicko, informace o SCLLD MAS, informace o
Režiích MAS, projektech MAS Hranicko v roce 2016, přehled aktivit MAS Hranicko v roce 2016,
informace o členství MAS v dalších organizacích aj.
Součástí Výroční zprávy 2016 je hospodářský výsledek MAS Hranicko.

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 2016
zaokrouhleno na celé tisíce
NÁKLADY

VÝNOSY

nákupy (materiály,
energie)

80 000 Kč

tržby za vlastní výkony

47 000 Kč

služby

378 000 Kč

změna stavu zásob nedokončené výroby

190 000 Kč

osobní náklady

2 265 000 Kč

daně a poplatky

0 Kč

ostatní (dary, jiné)
odpisy majetku
poskytnuté příspěvky
CELKEM

5 000 Kč

aktivace

0 Kč

ostatní (zúčtování fondů)
tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv aj.

1 956 000 Kč
0 Kč

2 150 000 Kč

přijaté příspěvky

196 000 Kč

12 000 Kč

provozní dotace

2 574 000 Kč

CELKEM

4 963 000 Kč

4 890 000 Kč

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

73 000 Kč

Podrobnější vysvětlení položek Hosp. výsledku 2016:
Nákupy (materiál, energie) = spotřeba materiálu (materiál provozní, kancelářský, drobný majetek
do 5000,-) a energie
Služby = služby (opravy a udržování), cestovné, náklady na reprezentaci, ostatní služby (poštovné,
ubytování, účastnické poplatky, telefon, internet, nájem, semináře)
Osobní náklady = mzdové náklady + zdravotní a sociální náklady
Ostatní (dary, jiné) = bankovní poplatky
Odpisy majetku = odpisy majetku + zůstatková cena vyřazeného majetku Býškovice, Bělotín
Poskytnuté příspěvky = poskytnuté členské příspěvky (Spolek pro obnovu venkova, Národní síť
MAS)
Tržby za vlastní výkony = tržby za služby (vydané faktury)
Změna stavu zásob nedokončené výroby = převod nákladů na zakázku IROP do př. období
k souvisejícím výnosům
Ostatní výnosy (korekce ZC majetku a odpisů) = korekce zůstatkové ceny majetku a odpisů
z důvodu přijatých investičních dotací z min.let
Přijaté příspěvky = Přijaté členské příspěvky
Provozní dotace = dotace MAP a IROP zúčtovaná ve výši skutečných nákladů
Přišel pan Šindler.

UVMAS/19/2017
a) Výbor MAS po projednání schvaluje Výroční zprávu MAS Hranicko z. s. za rok 2016
b) Výbor MAS doporučuje Valné hromadě schválit Výroční zprávu MAS Hranicko z. s. za rok 2016
c) Výbor MAS po projednání schvaluje hospodářský výsledek MAS Hranicko z. s.
za rok 2016 v předneseném znění
d) Výbor MAS doporučuje Valné hromadě schválit hospodářský výsledek MAS Hranicko z. s.
za rok 2016 v předneseném znění
(pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0).

3. Projekt Budování kapacit škol II.
F. Kopecký na začátek uvedl, že v rámci projektu MAP se dva členové OT zaměřují na hledání
projektových příležitostí. Jedním z prvních konkrétních návrhů je projekt Budování kapacit škol II.
M. Škrobánková v úvodu uvedla, že hlavním iniciátorem celého projektu je D. Hawiger, na kterého
se můžou obracet se svými dotazy. Dále informovala o bližších specifikacích projektu:
Program: OP VVV, možný žadatel: MAS Hranicko
Financování: 100%, Ex-ante
Max. výše celkových způsobilých výdajů: 30 mil. Kč/ projekt
Plánované vyhlášení Výzvy: 29. května, Příjem žádostí: od 29. 5: 2017 do 31. 7. 2017
Max. délka projektu: 24 měsíců
Zapojeny budou školy ze 4 krajů (Zlínský, Jihomoravský, Moravskoslezský a Olomoucký). V každém
kraji jedno „regionální centrum“ – úplná škola a k tomu ideálně 3 malotřídky. V každém
regionálním centru by působil tzv. regionální koordinátor a v malotřídkách pak realizátoři aktivit. Ti
jsou zatím navrženi jako pracovníci na DPP/DPČ. HPP je myšlen pro projektový tým (hlavní
manažer, finančně-procesní manažer, centrální koordinátor, terénní mentor).
Hlavní cíl projektu: Funkční sdílení a spolupráce čtyř regionů z různých krajů nad tématem "Co
může (před)školák udělat pro svou vesnici?" tj. rozvoj demokratické kultury.
Vedlejší cíle:
- pilotní ověření šablon pro období 2020-2022;
- ověření nových služeb Metodického portálu RVP.cz;
- propojení výchovy k občanství s digitálním vzděláváním.

Výstupy projektu/realizované aktivity (předběžná verze):
- Výzkum
- Komunita družinářů/učitelů venkovských škol sdílí své zkušenosti prostřednictvím služeb portálu
RVP.cz.
- Pravidelně se doplňuje Mapa demokratických školáků o nová místa aktivit.

- Realizují se meziregionální výměnné adaptační pobyty zacílené na kompetence pro
demokratickou kulturu.
- Řízení projektu
M. Škrobánková uvedla, že v našem kraji by byl regionálním centrem Bělotín – ZŠ a MŠ Bělotín.
Emailem byli kontaktováni všichni zřizovatelé škol a ředitelé škol, ale odezva je prozatím nízká.
V. Vomáčka se dotázal, jak je možné, že odezva je tak nízká. Na to mu M. Škrobánková
odpověděla, že netuší, proč o projekt školy neprojevily zájem, když v jiných krajích je o účast
v projektu zájem velký.

UVMAS/20/2017
a) Výbor MAS bere na vědomí informace o přípravě projektu Budování kapacit škol II.
(pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0).

4. Zpráva Kontrolní komise 25.4.2017
V. Skácel přivítal na jednání Výboru MAS předsedu Kontrolní komise MAS V. Vomáčku. Ten uvedl,
že dne 25.4.2017 proběhla v kanceláři MAS Hranicko kontrola činnosti spolku zejména s důrazem
na hospodaření, účelné vynakládání prostředků a ochrany majetku ve vlastnictví spolku. Dále
uvedl, že průběh kontroly naleznete podrobně v protokolu Kontrolní komise. Dodal, že Ž. Rosová
chod kanceláře vede velmi svědomitě. Během kontroly byly zjištěny pouze dvě nesrovnalosti
týkající se směrnic MAS Hranicko, konkrétně Vnitřní směrnice MAS Hranicko č. 1 Pravomoci a
odpovědnosti zaměstnanců a Vnitřní směrnice MAS Hranicko č. 2 pro vedení účetnictví a oběh
účetních dokladů, z tohoto bylo vyvozeno opatření k nápravě.
Opatření k nápravě plynoucí z kontroly KK:
- dát do souladu pracovní pozice uváděné v jednotlivých vnitřních směrnicích do souladu
s pracovními smlouvami
- upravit odstavec D bod č. 2 ve směrnici č. 2 „Pro vedení účetnictví a oběh účetních dokladů“,
podle praxe, kterou provádí účetní firma, která tento majetek vede jako DHM

UVMAS/21/2017
a) Výbor MAS po projednání schvaluje zprávu Kontrolní komise o kontrole činnosti MAS Hranicko
z. s. ze dne 25.4.2017
b) Výbor MAS ukládá předsedovi výboru MAS, vedoucímu manažerovi kanceláře MAS a
manažerům kanceláře MAS splnění opatření k nápravě dle protokolu Kontrolní komise v termínu
do 31.7.2017
c) Výbor MAS doporučuje VH MAS schválit zprávu Kontrolní komise o kontrole činnosti MAS
Hranicko z. s. ze dne 25.4.2017
(pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0).

5. Aktualizace Vnitřní směrnice MAS Hranicko č. 1 Pravomoci a odpovědnosti zaměstnanců a
Vnitřní směrnice MAS Hranicko č. 2 pro vedení účetnictví a oběh účetních dokladů
V. Skácel uvedl, že na základě výsledků kontroly Kontrolní komise přistupujeme k další aktualizaci
Vnitřní směrnice MAS Hranicko č. 1 Pravomoci a odpovědnosti zaměstnanců, kde je potřeba ještě
konkrétnějšího sesouladění názvů pracovních pozic dle pracovních smluv a názvů pozic, tak jak je
používáme v běžném styku a jsou tak nazvány také ve schématech řízení SCLLD a ostatních
projektů (součást směrnice). Některé pozice tak mají ve směrnici 2 názvy a u projektů byl „garant
projektu“ nahrazen názvem „manažer projektu“ (viz podklad Výboru MAS).

Dále uvedl, že je nutné aktualizovat také Vnitřní směrnice MAS Hranicko č. 2 pro vedení účetnictví
a oběh účetních dokladů. Tato směrnice byla upravena v odstavci D bodu č. 2, kde byla uvedena
skutečnost, kterou vykonává naše účetní firma Tigra s.r.o. od 1.1.2015, kdy převzala účetnictví
MAS Hranicko.
Upravený text směrnice: Zařazený majetek je přiřazen do odpisových skupin dle zákona o dani
z příjmu. Drobný hmotný majetek s pořizovací cenou do Kč 5 000,- a drobný nehmotný majetek
s pořizovací cenou do Kč 5000,- bude zaúčtován přímo do nákladů na analytický účet 501500.
Drobný dlouhodobý hmotný majetek do 40 000 Kč se účtuje na účet 022 - Drobný dlouhodobý
hmotný majetek a je při zařazení do používání odepisován dle doby použitelnosti měsíčně.

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek do 60 000 Kč se účtuje na účet 013 - Software a je při
zařazení do používání odepsán dle doby použitelnosti měsíčně.

UVMAS/22/2017
a) Výbor MAS projednal aktualizované vnitřní směrnice č. 1 Pravomoci a odpovědnosti
zaměstnanců a č. 2 Pro vedení účetnictví a oběh účetních dokladů
b) Výbor MAS doporučuje VH MAS schválení aktualizovaných směrnic č. 1 Pravomoci a
odpovědnosti zaměstnanců a č. 2 Pro vedení účetnictví a oběh účetních dokladů
v předloženém znění
(pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0).

6. Aktuální stav projektu MAP pro Hranicko, Úvěr ČS a.s. na financování projektu MAP pro
Hranicko, projekty Implemetace MAP, MAP II.
Aktuální stav projektu MAP pro Hranicko
H. Gaďurková uvedla, že v rámci projektu MAP probíhají vzdělávací aktivity a sdílení zkušeností pro
učitele z regionu (čtenářská dílna, otevřená hodina čtenářství na ZŠ Šromotovo, otevřená hodina
Hejného matematiky ZŠ Hustopeče, otevřené hodiny v MŠ, workshopy na témata: Jak efektivně
sestavit individuální vzdělávací plán, spolupráce pedagoga a asistenta pedagoga, představení práce
se stavebnicemi Merkur a Boffin ve výuce, výchova k podnikavosti, výtvarná soutěž – výstava
probíhá do pátku 26. 5. 2017 ve dvoraně hranického zámku, …)
Do konce projektu proběhne ještě jeden seminář pro pedagogy a asistenty pedagogů (1.6.) a
workshopy na témata: Jak na čtenářské strategie? (6.6.) a digitální kompetence (31.5., 14.6.).
Na akci „Pokoř své Hranice“ mají školy a školky z regionu možnost se prezentovat zábavnou
formou.
Dále uvedla, že v termínu 16. – 17. 6. je plánována dvoudenní exkurze s návštěvou inkluzivní školy
v Holešově.
Odborný tým zpracovává na základě jednání pracovních skupin roční akční plány vzdělávání na
roky 2017, 2018, které musí být schváleny Řídícím výborem (na začátku června). Dopracovává se

konečný dokument Místní akční plán vzdělávání pro SO ORP Hranice – zbývá dopracovat
manažerský souhrn a implementační část.
Finální verze MAP musí být schválena Řídícím výborem a dále je zapotřebí souhlas obce s
rozšířenou působností a minimálně 70 % zřizovatelů škol zapojených do aktivit projektu, které jsou
v daném území mimo samotnou obec s rozšířenou působností.
28. 4. 2017 se konečně po sérii chyb v monitorovacím systému MS2014+ na 4. pokus podařilo
podat 1. ZoR a ŽoP. V současné době je 1. ZoR schválena (15. 5. 2017), ŽoP bohužel v tuto chvíli
nelze schválit, neboť jsme obdrželi 15.5.2017 depeši se zněním: „Schválení ŽoP monitorovací
systém aktuálně neumožňuje. V tomto případě se nejedná o nefunkčnost související s Vaším
projektem, ale o obecný problém, kvůli kterému nelze schvalovat ŽoP již několik týdnů. Jakmile
bude problém ze strany poskytovatele systému vyřešen a ŽoP bude schválena, budeme o této
skutečnosti prostřednictvím depeše informováni.“ Do té doby máme vyčkat a nezakládat ani
novou ZoR.
Úvěr na MAP
V. Skácel uvedl, že výše uvedené problémy systému MS2014+ bohužel MASku dostávají do svízelné
finanční situace, kdy jí ve stále neproplacené 1. ŽoP je zablokováno více než 1,5 milionů Kč. MAS
má nyní na účtě cca 70.000 Kč a do konce června má splatit úvěr u České spořitelny cca 550.000
Kč. Prodloužení splatnosti je bankovním poradcem silně nedoporučeno kvůli možnému snížení
ratingu organizace a zanesení MASky do nějakého interního mezibankovního registru. Pan Štefka
tedy navrhl zřízení nového úvěru na výdaje MAP, ze kterého ale můžeme vyčerpat pouze max.
400.000,- Kč, vyšší částku už by musela schvalovat centrála ČS v Praze. Ani tato částka není
dostačující, teoretickou nadějí je možnost, že nám do konce června proplatí 1. ŽoP z MAP, také je
teoreticky možné, že nám proplatí 2. ŽoP v Režiích MAS, tam je to ale za 1 měsíc od podání hodně
nepravděpodobné.
V. Vomáčka se dotázal, zda jsou všechny MASky v podobné fin. situaci? F. Kopecký promítl shrnutí
předsedy NS MAS Ing. Jiřího Krista k postoji České spořitelny (dále jen ČS). Ze zápisu vyplývá, že

nejsme jedinou MAS-kou, která může mít se splacením úvěru problémy avšak to nic nemění na
faktu, že ČS k nám bude přistupovat stejně jako ke každému jinému klientovi.
F. Konečný se dotázal, zda lze požádat vedení Města Hranice o půjčku? V. Skácel uvedl, že ho to
také napadlo, oba proto navrhují, aby si na začátku příštího týdne předseda MAS, manažer MAS F.
Kopecký sjednali schůzku se starostou Města Hranice k této záležitosti. F. Kopecký a H. Gaďurková
vytvoří důvodovou zprávu jako podklad pro jednání se starostou města Hranic.
Dále se F. Konečný dotázal, zda lze vzniklé náklady (úroky z úvěru aj.) vymáhat po firmě, která
provozuje MS2014+, díky níž máme fin. problémy. V. Skácel uvedl, že si myslí, že to není reálné.

Projekty Implementace MAP a MAP II - projednání těchto projektů bylo odloženo na příští
jednání Výboru MAS.

UVMAS/23/2017
a) Výbor MAS bere na vědomí aktuální stav projektu MAP pro Hranicko
b) Výbor MAS projednal podmínky využití úvěru u České Spořitelny a.s. na předfinancování
projektu MAP pro Hranicko
c) Výbor MAS schvaluje využít úvěru ve výši 400.000,- Kč za stanovených podmínek Českou
Spořitelnou a.s.
d) Výbor MAS schvaluje podepsání Smlouvy o úvěru včetně daného zajištění vyplývajícího ze
smluvní dokumentace a pověřuje předsedu jejím podpisem.
e) Výbor MAS pověřuje předsedu výboru a vedoucího manažera MAS jednáním s městem
hranice o poskytnutí půjčky ve výši 800.000,(pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0).

UVMAS/24/2017
a) Výbor MAS bere na vědomí informace o přípravě projektu Budování kapacit škol II.
(pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0).

7. Forma odměny členů orgánů MAS Hranicko 2017
V. Skácel uvedl, že na základě nových změn v pojetí vykazování DPP a po konzultaci s pracovníky
CRR navrhujeme zvolit formu odměňování členů orgánů MAS pro rok 2017 formou DPP oproti
rokům 2015 a 2016 (forma odměny dle Smlouvy o výkonu funkce).
Výhody DPP: do 10.000 Kč se z nich neodvádí odvody, jen srážková daň, nemusí se dělat výkazy
práce,
Nevýhody: v DPP musí být přesně specifikována činnost (=pracovní úkol) týkající se realizace
SCLLD, nestačí jen „výkon funkce“, limit je 120,- Kč/hod..

UVMAS/25/2017
Výbor MAS bere na vědomí formu odměny členů orgánů MAS Hranicko pro rok 2017 formou DPP.
(pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0).

8. Členské příspěvky MAS Hranicko na rok 2017
V. Skácel uvedl, že členské příspěvky MAS Hranicko v roce 2016 byly v této výši:
 Fyzická osoba nepodnikající 800 Kč
 Fyzická osoba podnikající 1000 Kč
 Právnická osoba podnikající 2000 Kč
 Nestátní nezisková organizace 800 Kč
 Příspěvkové organizace obcí, subjekty se státní či krajskou účastí 800 Kč
 Obec 1000 Kč + 5 Kč/obyvatele
 Dobrovolný svazek obcí 1000 Kč/členská obec
Všichni členové MAS Hranicko uhradili čl. příspěvky za rok 2016.

UVMAS/26/2017
a) Výbor MAS po projednání schválil výši členských příspěvků pro rok 2017 ve stejné výši jak v roce
2016

b) Výbor MAS doporučuje VH MAS ponechat výši členských příspěvků beze změn
(pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0).

9. Různé
 Aktuální stav SCLLD a Režií MAS
Aktuální stav SCLLD
F. Kopecký uvedl, že konzultace na ŘO IROP bohužel stále nejsou dokončeny. Aktuálně F. Kopecký
odesílá paní Skálové 4. verzi programového rámce IROP ke konzultaci. Stále přetrvávají její výtky ke
zdůvodnění hodnot indikátorů v IROP. Termín odeslání připomínek paní Skálové v pondělí
29.5.2017, odeslání připomínek F. Kopecký hlásí V. Skácelovi emailem.
Momentálně je schváleno 84 strategií.

Aktuální stav Režií MAS:
V. Skácel uvedl, že dne 3.3.2017 byly zaslány Námitky k vyřazení nezpůsobilých výdajů v rámci
Zjednodušené žádosti o proplacení 1. Etapy. Z CRR máme informaci z 28.3., že „námitkám
nevyhověli v plném rozsahu, proto byly námitky postoupeny na ŘO“. Z ŘO nemáme zatím žádné
zprávy. Nedávný dotaz na CRR byl s odpovědí „už by to měli mít vypořádáno“. Na dotaz, zda nám
mohou předat nějaký kontakt na MMR nám bylo odpovězeno, že kontakty nesmí předávat.

F. Kopecký uvedl, že dne 1.3.2017 byly podány další doklady v rámci průběžného proplacení
02/2017 – jednalo se o mzdy za období 11/2016 až 1/2017 ve výši 284.666,-. Způsobilé výdaje
uznány ve výši 278.862,85Kč, byla udělena korekce 5.803,15 Kč (nepodporované aktivity ve
výkazech práce F. Kopeckého). Proplaceno bylo 264.919,71 Kč, tedy dotace ve výši 95%. I tyto další
korekce jsme zahrnuli do námitek.

Dále uvedl, že na aktuální nepříznivou situaci v MAP jsme chtěli zareagovat co největším
urychlením proplacení výdajů za režie a tak jsme podali mimořádnou žádost na další průběžnou
platbu na mzdy za 2/2017 až 4/2017. Po podání 16.5.2017 nám však bylo sděleno, že průběžné

platby lze podávat pouze v průběhu etapy, ne po jejím skončení, tedy v tomto případě do
30.4.2017. Termín podání zjednodušené Žádost o platbu (dále jen ZŽOP) a Zprávy o realizaci (dále
jen ZOR) za II. etapu je do 27.5.2017. Chtěli jsme proto založit ZŽOP a ZOR za II. etapu, což nám
systém neumožnil, jelikož nemáme vypořádány námitky k vyřazení nezpůsobilých výdajů v rámci
Zjednodušené žádosti o proplacení 1. Etapy. Z CRR máme informaci, že až MMR námitky vypořádá,
bude nám přidělen nový termín podání ZŽOP a ZOR za II. etapu.

Pro informaci: Délka mezi podáním ZŽOP a ZOR a příchodem peněz na účet, byla u I. Etapy 3
měsíce.

UVMAS/27/2017
a) Výbor MAS bere na vědomí aktuální informace o SCLLD a Režiích MAS
(pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0).

Ukončení funkcí MAS Hranicko v KS MAS OK a NS MAS ČR
V. Skácel uvedl, že manažer MAS Kopecký, který zastupoval MAS Hranicko při výkonu funkcí
v obou spolcích, se především po neschválení nových stanov NS MAS z dílny PS Stanovy, ve které
byl aktivní, dále z důvodu celkového mírného rozčarování z dění v NS MAS, z důvodu časové
náročnosti a také kvůli potřebě více se soustředit na rozjezd SCLLD, rozhodl, že již nemá zájem
zastupovat MAS Hranicko ve funkci Předsedy krajského sdružení MAS Olomouckého kraje a člena
Výboru Národní sítě MAS.
Po poradě s předsedou Výboru MAS, který jeho rozhodnutí přivítal, oznámil tento fakt
členským MAS na konci roku a svůj mandát řádně ukončil po Valné hromadě v Hranicích dne
16.3.2017.
Novým předsedou KS MAS OK byl zvolena MAS Horní Pomoraví zastoupená Františkem
Winterem, MAS Hranicko zůstalo členem pětičlenného Výboru KS MAS OK.

Odložení splatnosti půjčky Olomouckému kraji

Nové vedení KS MAS OK dohodlo s náměstkem hejtmana Olomouckého kraje Pavlem Šoltysem
odložení vrácení půjčky od kraje ve výši 400.000,- Kč až do konce roku 2017. Tento fakt nám
aktuálně rovněž pomáhá ve svízelné finanční situaci.

V. Skácel všem přítomným poděkoval za účast na jednání a následně jednání ukončil.

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

