Zápis z jednání Výboru MAS
konaného dne 31. ledna 2018 v zasedací místnosti kanceláře MAS Hranicko

Přítomni:
Vojtěch Skácel, FO Rakov
Marcela Tomášová, MR Hranicko
Alena Veličková, SDH Horní Újezd
Jaroslav Šindler, Obec Partutovice
Petra Kočnarová, Obec Skalička-přišla později
Petr Pajdla, Obec Střítež n/L
Jana Černá, TJ Střítež n/L
Troup Mirko, FO Hranice
Miluše Stržínková, JUKO Jezdecká společnost
Filip Konečný, Ski klub Hranice – přišel později
(platných hlasů: 10 )

Omluveni:
Robert Sargánek, Sargánek, spol. s r.o.

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

Program jednání:
1.

Kontrola plnění usnesení

2.

Neuhrazené členské příspěvky v MAS za rok 2017

3.

Dohody o provedení práce (úklid kanceláře, rozvoz zpravodajů MAS)

4.

Plán činnosti kanceláře MAS 2018

5.

SCLLD


Změna SCLLD – rozšíření o programový rámec OPŽP, Rozšíření PRV o článek 20



Vyhlášení výzev: MAS-OPZ Prorodinná opatření, Sociální služby, MAS-IROP
Cyklodoprava



Harmonogram výzev OPZ pro rok 2018



Elektronický podpis pro administraci projektů – pověření pro Vedoucího
manažera SCLLD

6.

Různé
 Režie MAS
 Přípravy MAP II.
 Příprava volební VH MAS

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 uvedl, že se jedná se o kontrolu plnění usnesení z posledního jednání Výboru MAS ze dne
22.11.2017:
UVMAS/42/2017
a) Výbor MAS projednal Darovací smlouvy mini muzeí Skalička, Horní Újezd
b) Výbor MAS schválil Darovací smlouvy Mini muzeí Skalička, Horní Újezd
c) Výbor MAS doporučuje VH MAS schválit Darovací smlouvy Mini muzeí Skalička, Horní Újezd
Usnesení splněno. VH MAS obě Darovací smlouvy schválila dne 11.12.2017
UVMAS/43/2017

a) Výbor MAS projednal aktualizaci Stanov MAS Hranicko z. s.
b) Výbor MAS souhlasí s aktualizovaným zněním Stanov MAS Hranicko z. s.
c) Výbor MAS doporučuje Valné hromadě schválení aktualizovaných Stanov MAS Hranicko z. s.
Usnesení splněno. VH MAS schválila aktualizované Stanovy MAS dne 11.12.2017
UVMAS/44/2017
a) Výbor MAS projednal přesun fin. prostředků a s ním související podstatnou změnu SCLLD,
programového rámce MAS-OPZ dle důvodové zprávy
b) Výbor MAS schválil přesun fin. prostředků v programovém rámci MAS-OPZ dle důvodové zprávy
Usnesení splněno
UVMAS/45/2017
a) Výbor MAS projednal texty a parametry 1. až 4. Výzvy dotačního programu MAS-IROP
b) Výbor MAS schválil texty a parametry 1. až 4. Výzvy dotačního programu MAS-IROP
c) Výbor MAS bere na vědomí informace o přípravě 5. výzvy dotačního programu MAS-IROP
d) Výbor MAS projednal aktualizovaný harmonogram Výzev dotačního programu MAS-IROP
e) Výbor MAS schválil aktualizovaný harmonogram Výzev dotačního programu MAS-IROP
Usnesení splněno
UVMAS/46/2017
a) Výbor MAS projednal 5. výzvu v programu MAS-PRV a 4 vyhlášené Fiche
b) Výbor MAS schvaluje 5. výzvu v programu MAS-PRV a 4 vyhlášené Fiche
Usnesení splněno

UVMAS/47/2017
a) Výbor MAS projednal podmínky využití kontokorentního úvěru u České Spořitelny a.s. na
předfinancování režií MAS
b) Výbor MAS schvaluje využití kontokorentního úvěru za stanovených podmínek Českou Spořitelnou
a.s.
c) Výbor MAS schvaluje max. výši kontokorentního úvěru do 1 mil. Kč a pověřuje předsedu MAS
Hranicko podpisem smlouvy s ČS a.s.
Usnesení splněno. Smlouvy o úvěru podepsána. Úvěr je možné čerpat.
UVMAS/48/2017

a) Výbor MAS bere na vědomí aktuální informace o MAP II.
UVMAS/49/2017
b) Výbor MAS bere na vědomí aktuální informaci o navýšení členského příspěvku do NS MAS za rok
2018 na 15.000,-Kč
UVMAS/50/2017
a) Výbor MAS projednal Dodatek č. 3 k pracovní smlouvě k SCLLD –Animátor škol/Zaměstnanec pro
realizaci SCLLD a Dodatek č. 2 k pracovní smlouvě k SCLLD – Zaměstnanec pro realizaci SCLLD
b) Výbor MAS schválil Dodatek č. 3 k pracovní smlouvě k SCLLD –Animátor škol/Zaměstnanec pro
realizaci SCLLD a Dodatek č. 2 k pracovní smlouvě k SCLLD – Zaměstnanec pro realizaci SCLLD
v předneseném znění
c) Výbor MAS projednal mzdové výměry zaměstnanců MAS na rok 2018,2019
d) Výbor MAS schválil úpravu mzdových výměrů dle tab. Mzdové výdaje MAS Hranicko v letech 20162022- aktualizace k 13.11.2017 dle důvodové zprávy
Usnesení splněno. Dodatky byly podepsány.
UVMAS/51/2017
a) Výbor MAS bere na vědomí aktuální stav Režií MAS
UVMAS/52/2017
a) Výbor MAS bere na vědomí informace o Návratné fin. výpomoci

UVMAS/1/2018
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)

2. Neuhrazené členské příspěvky v MAS za rok 2017
V. Skácel uvedl, že k 31.12.2017 neměli uhrazeny čl. příspěvky za rok 2017:

Klubko Malhotice, z. s., Ochránci Záhorské přírody a vod Býškovice, z.s.. V. Skácel všechny na
začátku roku 2018 obvolal. Výbor MAS se shodl, že pokud nezaplatí čl. příspěvek za rok 2017
nejpozději na VH 7.2.2018, budou z MAS vyloučeni .

UVMAS/2/2018
a) Výbor MAS projednal zprávu o neuhrazených členských příspěvcích za rok 2017
b) Výbor MAS doporučuje vyloučení členů Klubko Malhotice, z. s., Ochránci Záhorské přírody
a vod Býškovice, z. s. z MAS pro neplnění povinností člena
(pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0)

3. Dohody o provedení práce (úklid kanceláře, rozvoz zpravodajů MAS)
V. Skácel uvedl, že paní uklízečce Hošťálkové skončilo DPP k 31.12.2017, bylo s ní sepsáno nové
DPP na rok 2018 (viz. podklad).
Zpravodaj byl vydán v prosinci 2017, chtěli jsme zajistit ihned jeho distribuci, proto bylo sepsáno
DPP s Šárkou Beránkovou, která zpravodaje rozvezla po obcích na Hranicku (DPP viz. podklad)

UVMAS/3/2018
a) Výbor MAS projednal DPP L. Hošťálkové a DPP Š. Beránkové
b) Výboru MAS schválil DPP L. Hošťálkové a DPP Š. Beránkové
(pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0)

4. Plán činnosti kanceláře MAS 2018
V. Skácel uvedl, že součástí podkladových materiálu byl Plán činnosti kanceláře MAS pro rok 2018
sestavený managementem MAS. F. Kopecký bodově prošel celý plán činnosti kanceláře MAS pro
rok 2018. V. Skácel, poté vyzval přítomné, zda mají dotazy či připomínky, nikdo nevystoupil.

UVMAS/4/2018

a) Výbor MAS projednal Plán činnosti kanceláře MAS 2018
b) Výbor MAS doporučuje VH schválit Plán činnosti kanceláře MAS 2018
(pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0)

5. SCLLD
 Změna SCLLD – rozšíření o programový rámec OPŽP, Rozšíření PRV o článek
20
V. Skácel uvedl informace ke změně SCLLD:
a) NS MAS vyjednala s ŘO OPŽP rozšíření oblastí podpory pro MAS a především vyčlenění
alokace i pro ty MAS, které dosud do OPŽP nemohli (dříve omezeno jen na území s CHKO).
MAS musí mít soulad se strategickou částí SCLLD, což my máme, máme celé opatření na
životní prostředí. Orientačně se hovoří o alokaci až 10.000.000 Kč/MAS, které mohou být
rozděleny ve 3 oblastech podpory:
Realizace ÚSES
o založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí (100%)
o zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků
podporujících ÚSES (80%)
Protierozní opatření
o podpora opatření zamezujících vodní erozi (75%)
opatření proti plošnému a soustředěnému povrchovému odtoku (užití travních pásů,
průlehů apod.)
stabilizace drah soustředěného povrchového odtoku (hrázky, terasy, svodné příkopy
apod.)
preventivní opatření (zakládání či obnova mezí, remízů apod.)
o podpora opatření zamezujících větrné erozi (75%)
obnova či zakládání větrolamů
Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně – pouze v obcích NAD 500 obyvatel

zakládání/obnova funkčně propojených ploch a prvků veřejně přístupné sídelní zeleně vč. vodních
prvků a ploch (60%)
zakládání a obnova ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí,
lesoparků, remízů, průlehů) a zlepšení jejich funkčního stavu liniovými, skupinovými i solitérními
výsadbami stromů doprovázenými založením nebo obnovou zatravněných ploch nebo ošetřením
stromů či výsadbami keřů a realizace funkčních propojení přírodních ploch a prvků
jako součást realizace zeleně obnova a zakládání doprovodných vodních prvků a ploch přírodě
blízkého charakteru
Jako součást realizace prvky biodiverzity
Uvedl, že změna Strategie CLLD do 30. 4. 2018. Vyhlašování Výzev MAS pak bude probíhat cca od
8/2018 do 2/2019.
Dodal, že nebude navýšena alokace na Režie MAS.

b) Na základě dlouhodobé iniciativy NS MAS, MZe akceptovalo rozšíření podporovaných
oblastí v PRV o článek 20, tj.: Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech
ze strany NS MAS navrhována podpora drobné infrastruktury s možností využití tzv.
„umbrellaprojects“a zjednodušeného vykazování: ◦veřejná prostranství v centru obcí, kulturní
infrastruktura, zázemí pro sport, spolkovou činnost, práci smládeží, a volnočasové aktivity,
venkovské školy a školky, školní jídelny, ◦stezky, ◦kulturní objekty a prvky, místní muzea a expozice,
oblasti podpory zatím v jednání, nutno vyjasnit případné překryvy s IROP a OPŽP, předpokládaná
implementace od r. 2019, NEDOJDE k navýšení alokace pro MAS = pokud bychom chtěli zařadit,
musíme změnit stávající alokace a ubrat v 5 fichích, které máme aktuálně v SCLLD zařazeny.

UVMAS/5/2018
a) Výbor MAS projednal možnosti rozšíření SCLLD o programový rámec OPŽP a článek 20
programového rámce MAS-PRV
b) Výbor MAS ukládá managementu MAS zahájit činnosti nutné k rozšíření SCLLD o
programový rámec OPŽP a o článek 20 v programovém rámci MAS-PRV

(pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0)

 Vyhlášení výzev: MAS-OPZ Sociální služby, Prorodinná opatření, Podpora
zaměstnanosti, MAS-IROP Cyklodoprava
V. Skácel uvedl, že Výzva na Sociální služby byla schválena dne 4. 1. 2018, následně byla zadána do
MS2014+, aktuálně probíhá metodické ověření souladu výzvy. Zároveň byly připomínkovány Interní
postupy OPZ. Výzva bude vyhlášena 12. 2. 2018. V souvislosti s navýšením alokace vyhlašované
výzvy z původních 5 717 200 Kč na 6 089 662 Kč byla opětovně dne 25. 1. podána žádost o změnu
integrované strategie, s ŘO OPZ domluveno, že alokace může být navýšena i u již vyhlášené výzvy, a
to provedením tzv. modifikace výzvy.
V. Skácel uvedl, že návrh výzvy na Prorodinná opatřená zaslán ke kontrole dne 15. 1., plánované
datum vyhlášení výzvy je 26. 2. 2018. V rámci kritérií věcného hodnocení nám bylo ŘO OPZ povoleno
zvýhodnit podnikové dětské skupiny, dne 1. 2. 2018 se v rámci propagace uskuteční seminář pro
veřejnost se specializovanou metodičkou z MPSV na téma podnikových dětských skupin. Na Výboru
MAS je, aby rozhodl o maximální výši celkových způsobilých výdajů na projekt. Alokace výzvy činí 2
708 200 Kč. Po diskusi členů Výboru navrhuje V. Skácel, aby maximální výše celkových způsobilých
výdajů na projekt činila 2 708 200 Kč.

MAS OPZ 08 – Podpora zaměstnanosti: Dne 16. 1. byla projektová manažerka pozvána na zasedání
Rady Mikroregionu Hranicko, aby informovala o základních podmínkách v tomto dotačním titulu.
Projektová manažerka informovala zástupce obcí, že do 31. 1. mohou sdělit své preference ohledně
alokace a termínu vyhlášení výzvy na podporu zaměstnanosti. Dne 22. 1. byly M. Tomášové zaslány
podrobnější informace o podporovaných aktivitách projektu a cílových skupinách. Dle původního
schváleného harmonogramu bylo vyhlášení výzvy na Podporu zaměstnanosti s alokací ve výši
3 209 846 Kč plánováno na září 2018, nyní je však nutno reagovat na nový předpis ŘO OPZ (viz bod
níže Harmonogram výzev OPZ pro rok 2018).

K. Berousková uvedla, že nový předpis ŘO OPZ říká, že do 31.1.2018 musíme ŘO OPZ poslat
harmonogram výzev OPZ.
P. Pajdla se dotázal na lhůtu vydání právního aktu. K. Berousková uvedla, že je nutné počítat s tím,
že lhůta na vydání právního aktu činí 6-9 měsíců od ukončení výzvy.
P. Kočnarová navrhuje spojit alokace Výzev původně plánované na roky 2018,2019,2020 do jedné
výzvy a tu vyhlásit v roce 2018 v objemu 6 miliónu. Návrh je podpořen ostatními členy Výboru.
Termín vyhlášení výzvy MAS OPZ 08 – Podpora zaměstnanosti dohodnut na 6.8. 2018.

Na jednání dorazil F. Konečný. Přítomno členů: 10

Výzva č. 5 MAS-IROP Cyklodoprava
V. Skácel uvedl, že Výzva je předschválená od ŘO IROP, od rozhodnutí Výboru může MAS vyhlásit
Výzvu cca do 14 dnů. F. Kopecký uvedl, že je nutné, aby dnes Výbor MAS rozhodl o max. výši
celkových způsobilých výdajů na projekt a o datu vyhlášení a ukončení Výzvy.
F. Kopecký uvedl, že dle telefonické komunikace jsou projektové záměry obcí pro tuto Výzvu
takovéto:
Skalička – vysoutěžen dodavatel, rozpočet 4,9 mil. Kč – připraveni podat
Hustopeče/Milotice – soutěž dosud neproběhla, rozpočet 12-15 mil. Kč, pravomocné stavební
povolení = mohou podat
Bělotín – soutěž neproběhla, předpokládaný rozpočet 6 mil. Kč, do uzávěrky Výzvy stihnou podat
Potštát – nebude podávat
V rámci diskuse členů Výboru MAS bylo dohodnuto vyhlásit výzvu v nejbližším možném termínu
s max. výší celkových způsobilých výdajů na projekt 13 mil. Kč.

UVMAS/6/2018
a) Výbor MAS schvaluje Výzvy MAS-OPZ 07 Sociální služby, MAS-OPZ10 Prorodinná opatření a
MAS-IROP02 Cyklodoprava.

b) Výbor MAS schvaluje vyhlášení výzvy na Podporu zaměstnanosti dne 6.8.2018, s celkovou
alokací ve výši 6 mil. Kč.
(pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0)

 Harmonogram výzev OPZ pro rok 2018
V. Skácel uvedl, že dne 9. 1. 2018 byla zveřejněna Informace ŘO OPZ pro MAS č. 15, ve které bylo ze
strany ŘO oznámeno pevné stanovení společných termínů pro vyhlašování výzev MAS na rok 2018
s okamžitou platností. Před vydáním informace byly termíny plánovány MAS a reálné datum
vyhlášení výzvy se odvíjelo od dokončení procesu konzultací a schválení výzvy ze strany ŘO OPZ.
Informace tedy zasáhla do přípravy aktuálně konzultovaných výzev na Sociální služby a Prorodinná
opatření. Povinností MAS je vybrat si pro vyhlášení výzev v roce 2018 z následujících termínů: 29.
1. 2018, 12. 2. 2018, 26. 2. 2018, 12. 3. 2018, 26. 3. 2018 v 1. pololetí a 6. 8. 2018, 3. 9. 2018 nebo
17. 9. 2018 ve 2. pololetí. Vybrané termíny je nutné zaslat na ŘO OPZ interní depeší navázanou na
SCLLD do 31. 1. 2018. Tyto termíny budou ŘO OPZ zafixovány. MAS zasílala harmonogram
plánovaných výzev na kalendářní rok 2018 dle stanovené povinnosti v prosinci 2017, nyní je tedy
potřeba přehodnotit v něm uvedené plánované termíny výzev, plánovaných na září 2018 a zafixovat
je dle nových pokynů ŘO OPZ. Konkrétně se to týká výzev na Podporu zaměstnanosti a Sociální
podniky.
S diskuse členů Výboru MAS vzešla tato stanoviska:
1) Zafixované termíny vyhlášení výzev na Sociální podnikání a Podporu zaměstnanosti
(6.8.2018) budou dnes odeslány interní depeší v MS2014+ na ŘO OPZ.
2) Vyhlášení výzvy na sociální bydlení v IROP- podzim 2018, sociální podniky v IROP – jaro 2018
3) Vyhlášení dalších výzev PRV podzim 2018

Z jednání se omluvili a odešli: M. Stržínková a P. Pajdla. Přítomno členů: 8

UVMAS/7/2018

a) Výbor MAS projednal Harmonogram výzev OPZ na rok 2018.
b) Výbor MAS schválil Harmonogram výzev OPZ na rok 2018.
(pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0)

 Elektronický podpis pro administraci projektů – pověření pro Vedoucího
manažera SCLLD
V. Skácel uvedl, že administrace projektů v MAS-IROP a MAS-PRV vyžaduje, aby MAS verifikovala
v určité fázi každý podaný projekt elektronickým podpisem. Podpis za MAS má prozatím pouze
předseda Výboru. Management navrhuje, aby pouze pro oblast administrace projektů v SCLLD
Výbor MAS zplnomocnil k podpisování za MAS hlavního manažera SCLLD a ten si tedy zřídil
elektronický podpis za MAS, který bude využívat jen pro tuto Výborem vymezenou oblast

UVMAS/8/2018
a) Výbor MAS projednal zplnomocnění a zřízení elektronického podpisu pro administraci
projektů pro Vedoucího manažera SCLLD
b) Výbor MAS schválil zplnomocnění a zřízení elektronického podpisu pro administraci
projektů pro Vedoucího manažera SCLLD
(pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0)

6. Různé
 Režie MAS
V. Skácel uvedl, že žádost o platbu a Zpráva o realizaci za 3. etapu byla podána 6.12.2017 – nyní
čekáme na její vypořádání. Vlivem problémů s elektronickým podpisem při doplnění ŽoP se nám
vypořádání této ŽOP protáhlo, 26.1.2018 jsme byli informováni, že toto opoždění CRR akceptovalo,
takže administrace ŽoP probíhá dál.

UVMAS/9/2018

a) Výbor MAS bere na vědomí aktuální stav Režií MAS
(pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0)

 Přípravy MAP II.
V. Skácel uvedl, že v současné době probíhají schůzky s řediteli a zřizovateli všech základních škol
v našem regionu. Poslední schůzky jsou plánovány na 9. 2. 2018. Smyslem a cílem schůzek je zjistit
od ředitelů a od zřizovatelů, co by chtěli ve své škole zlepšit, a jak by jim v tom mohl MAP II
pomoci. Snaha o vyšší zapojení ředitelů i zřizovatelů už do přípravy projektu.
Termín podání žádosti je do 15. května 2018.

UVMAS/10/2018
a) Výbor MAS bere na vědomí aktuální informace o MAP II.
(pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0)

 Příprava volební VH MAS
V. Skácel uvedl, že dne 8.1.2018 byl vyhlášen sběr nominací a kandidatur na členy Výboru MAS a
Kontrolní komise. Sběr nominací a kandidatur probíhal do 19.1. 2018, dne 22.1. byli všichni
obvoláni, aby se k nominaci vyjádřili. Následně byly vytvořeny tabulky nominací a kandidatur (viz.
podkladové materiály)

UVMAS/11/2018
a) Výbor MAS bere na vědomí přípravu voleb do Výboru MAS a Kontrolní komise MAS 7.2.2018
(pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0)

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

..............................................
Vojtěch Skácel
Předseda Výboru MAS

