
 

Zápis z jednání Výboru MAS 

konaného dne 19. června 2018 v zasedací místnosti kanceláře MAS Hranicko 

 
Přítomni: 

Vojtěch Skácel, FO Rakov 

Marcela Tomášová, MR Hranicko 

Alena Veličková, SDH Horní Újezd 

Petr Pajdla, Obec Střítež n/L 

Jana Černá, TJ Střítež n/L 

Jaroslav Šindler, Obec Partutovice  

Petra Kočnarová, Obec Skalička – přišel později 

Václav Vomáčka, Městys Hustopeče n.B. – přišel později 

(platných hlasů: 8) 

 

Omluveni: 

Troup Mirko, FO Hranice 

Filip Konečný, Ski klub Hranice  

Eduard Tomeček, TJ Sokol Horní Újezd  

 

Přítomni za kancelář MAS: 

František Kopecký, Žaneta Rosová, Hana Gaďurková, Karolína Berousková 

 

Upravený program jednání: 

1. Kontrola plnění usnesení 

2. Schválení textu 6.výzvy MAS-IROP-Sociální podniky - infrastruktura I. 

3. Různé - DPP Výb. Komise MAS – vyúčtování 6.6.2017 - 5.6.2018 

 



 

V. Skácel uvedl, že byl vypuštěn bod č. 2 Výroční zpráva MAS Hranicko 2017 a hospodářský 

výsledek MAS Hranicko 2017. 

Má někdo ze členů Výboru MAS námitky proti upravenému programu nebo návrhy na jeho 

změnu? 

Výbor MAS projednal upravený program jednání. Výbor MAS schvaluje upravený program 

v předneseném znění (pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0). 

 

Zapisovatel zápisu – Žaneta Rosová 

Ověřovatel zápisu – Vojtěch Skácel 

Přítomno členů: 6 

 

1. Kontrola plnění usnesení 

V. Skácel uvedl, že se jedná o kontrolu plnění usnesení z posledního jednání Výboru MAS ze dne 

16.5.2018 a per rollam hlasování 24.5.2018. 

UVMAS/32/2018 

a) Výbor MAS projednal zprávu Kontrolní komise o kontrole činnosti MAS Hranicko z. s. ze dne 18.4.2018 

b) Výbor MAS schválil zprávu Kontrolní komise o kontrole činnosti MAS Hranicko z. s. ze dne 18.4.2018 

c) 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 

30.6.2018 

d) Výbor MAS doporučuje VH MAS schválit zprávu Kontrolní komise o kontrole činnosti MAS 

Hranicko z. s. ze dne 18.4.2018 

VH MAS projedná zprávu dnes 19.6.2018 na svém jednání. 

UVMAS/33/2018 

a) Výbor MAS projednal závěry a předložené podklady z jednání Výběrové komise 24.4.2018 

b) Výbor MAS po projednání schválil navýšení alokace výzvy č. 1 MAS-IROP01 Bezpečnost dopravy o 

162.212,-Kč 

c) Výbor MAS v rámci výzvy č. 1 MAS-IROP01 Bezpečnost dopravy, schválil jako projekty vybrané k realizaci: 

Zvýšení bezpečnosti pěší a silniční dopravy v Černotíně, Chodník podél PK III/4387 v obci Býškovice - etapa 

I. 



 

Oba projekty byly dne 31.5.2018 předány na CRR k Závěrečnému ověření způsobilosti. 

UVMAS/34/2018 

a) Výbor MAS projednal závěry a předložené podklady z jednání Výběrové komise 24.4.2018 

b) Výbor MAS v rámci Výzvy č.2 MAS-IROP03 Rozvoj sociálních služeb, schválil jako projekt vybraný 

k realizaci: Vybudování zázemí pro novou službu Sociální rehabilitace - ELIM Hranice 

Projekt byl dne 2.6.2018 předány na CRR k Závěrečnému ověření způsobilosti. 

UVMAS/35/2018 

a) Výbor MAS projednal informace o přípravě programového rámce OPŽP v SCLLD 

b) Výbor MAS schválil harmonogram Výzev programového rámce OPŽP: 1 výzva na obě opatření v prosinci 

2018 

c) Výbor MAS doporučuje VH MAS schválení alokací, max. rozpočtu projektů a podporovaných aktivit 

programového rámce OPŽP 

Proběhlo perrollam hlasování VH MAS k tomuto bodu, které bylo dne 31.5.2018 vyhodnoceno.  

Valná hromada MAS Hranicko svým usnesením schválila nový programový rámec SCLLD MAS-OPŽP a 

pověřila management MAS jeho finalizací a podáním žádosti o změnu SCLLD do 31.5.2018. 

Splněno. Dne 31.5.2018 podána Žádost o změnu SCLLD – rozšíření o programový rámec MAS-OPŽP 

UVMAS/36/2018 

a) Výbor MAS projednal členství v nově zakládaném spolku Hranická propast z.s. a pověřuje 

management MAS dalším jednáním 

Vyčkáváme dalších kroků, manažer oslovil s výzvou k založení spolu též město Hranice  

UVMAS/37/2018 

a) Výbor MAS projednal způsob voleb do Výběrové komise MAS Hranicko 

b) Výbor MAS schvaluje provedení voleb do Výběrové komise formou perrollam hlasování členů VH 

MAS. 

Proběhlo perrollam hlasování VH MAS k tomuto bodu, které bylo dne 31.5.2018 vyhodnoceno. Valná 

hromada MAS Hranicko zvolila jako členy Výběrové komise:  

• Wildner Miroslav (Wildner Miroslav), ZS 6- občané  

• Mikuš Radovan (Mikuš Radovan), ZS 6-občané • Březík Petr (Březík Petr), ZS 6- občané • Hradil Arnošt 

(Hradil Arnošt), ZS 2- zemědělství, lesnictví, potravinářství  

• Obec Býškovice (Ladislav Lesák), ZS 1- obce  

• ZŠ a MŠ Bělotín (Fibich Ivan), ZS 4- vzdělávání, sociální služby  



 

• Včelí království z.s. (Malovec Pavel), ZS 5- spolky  

• Spolek Patriot (Pavelková Marta), ZS 5 – spolky  

• Statky Potštát (Honová Marie), ZS 2 zemědělství, lesnictví, potravinářství 

UVMAS/38/2018 

Výbor MAS schvaluje Výzvu č.2 dotačního programu MAS-PRV v předloženém znění. 

Výzva byla vyhlášena v termínu 4.6.-3.7.2018 

 

UVMAS/39/2018 

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: 6, proti: 0, zdržel se: 0). 

 

Na jednání dorazili P. Kočnarová a V. Vomáčka. 

 

2. Schválení textu 6. výzvy MAS-IROP-Sociální podniky - infrastruktura I. 

V. Skácel uvedl, že dne 1.6. 2018 byly na Řídicí orgán MMR odeslány ke kontzultaci podklady k 6. 

Výzvě MAS Hranicko – MAS-IROP05 – Sociální podniky - infrastruktura I., včetně hodnotících kritérií 

(tzn. kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti a kritéria věcného hodnocení, která vzešla z 

jednání pracovní skupiny). Dle platné metodiky má ŘO MMR na kontrolu a připomínky 35 pracovních 

dní. ŘO MMR informoval projektovou manažerku K. Berouskovou, že bohužel v tuto chvíli na základě 

nízké personální kapacity nedokáže říci, kdy nám budou připomínky k obdrženým podkladům 

zaslány. Projektová manažerka zdůraznila MMR provázanost výzev na Sociální podnikání (IROP 

investiční část a OPZ neinvestiční část), i přesto se MMR vyjádřilo, že aktuálně  je prioritou 

schvalování Interních postupů těch MAS, které zaslaly podklady k připomínkování před námi. 

(Aktuálně tedy v MAS řešíme kontrolu podkladů k výzvě, Interní postupy, které jsou předpokladem 

pro vyhlášení výzvy nám již byly schváleny na konci roku 2017. Dosud jsme však jedinou MAS na 

území Olomouckého kraje, která má Interní postupy v aktuální verzi dle požadavků ŘO IROP 

schváleny. Podobná situace je v dalších 4 krajích).  



 

K. Berousková podrobněji představila 6. Výzvu MAS Hranicko – MAS-IROP05 – Sociální podniky - 

infrastruktura I., jež byla zaslána v podkladových materiálech k jednání.  

 

UVMAS/40/2018 

a) Výbor MAS projednal 6. Výzvu MAS Hranicko – MAS-IROP05 – Sociální podniky - infrastruktura I. 

b) Výbor MAS schválil 6. Výzvu MAS Hranicko – MAS-IROP05 – Sociální podniky - infrastruktura I. 

(pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0). 

 

4. Různé 

 DPP Výb. Komise MAS – vyúčtování 6.6.2017 - 5.6.2018 

V. Skácel uvedl, že vyplacení odměny členům Výb. Komise MAS formou DPP bylo schváleno VH 

MAS 6.6.2017, DPP uzavřeny na funkční období 1 roku (dle Stanov MAS Hranicko z. s.) tzn. od 

6.6.2017 do 5.6.2018. Management MAS připravil tab. vyúčtování těchto DPP, která byla 

promítnuta přímo na jednání. 

 

UVMAS/41/2018 

Výbor MAS bere na vědomí vyplacení odměny členům Výb. Komise MAS 

(pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0). 

 

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

 

Zapsala: Žaneta Rosová 

 

 

  ..............................................  

 Vojtěch Skácel 

 Předseda Výboru MAS 


