
 

Zápis z jednání Výboru MAS konaného 

dne 26. září 2018 v Hotelu Centrum v Hranicích 

 

Dnešnímu jednání výboru MAS je přítomno 8 členů výboru z celkového počtu 11, tudíž dnešní 

Výbor MAS je usnášení schopný. Sestavením zápisu je pověřena paní Rosová, ověřovatelem pak 

Vojtěch Skácel. 

 
Přítomni: 
Vojtěch Skácel - FO Rakov (sektor S, 6-občané) 

Alena Veličková -  SH ČMS-SDH Horní Újezd (sektor S, 5-spolky) 

Eduard Tomeček - TJ Sokol Horní Újezd, z.s. (sektor S, 5-spolky) 

Václav Vomáčka - Městys Hustopeče n. B. (sektor V, 1-obce) 

Jana Černá - TJ Střítež n.L.,z.s. (sektor S, 5-spolky) 

Petra Kočnarová -  Obec Skalička (sektor V, 1-obce) 

Jaroslav Šindler - Obec Partutovice (sektor V, 1-obce) 

Mirko Troup - FO Hranice (sektor S, 6-občané) 

(platných hlasů: 8) 

 

Omluveni: 

Filip Konečný - Ski klub Hranice,spolek (sektor S, 5-spolky) 

Marcela Tomášová – DSO MR Hranicko (sektor V, 1-obce) 

Petr Pajdla - Obec Střítež n. L. (sektor V, 1-obce) 

 

Přítomni za kancelář MAS: 

František Kopecký, Žaneta Rosová, Hana Gaďurková 

 



 

 

Návrh programu jednání výboru MAS konaného dne 26. září 2018, od 15:30 hod.: 

1. Kontrola plnění usnesení 

2. Výběr projektů v 5.výzvě MAS Hranicko-IROP-Cyklodoprava I. 

 STEZKA PRO CYKLISTY A CHODCE SE SPOLEČNÝM PROVOZEM HUSTOPEČE NAD BEČVOU - 

MILOTICE NAD BEČVOU (Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0008435, 

žadatel Městys Hustopeče nad Bečvou)  

 Cyklostezka Bělotín - Hranice (Registrační číslo projektu: 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0008436, žadatel Obec Bělotín)   

 k. ú. Skalička u Hranic - Cyklostezka na parc. č. 580/1, 580/2 a 580/3 (Registrační číslo 

projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0008437, žadatel Obec Skalička)  

3. Schválení textu 3.výzvy MAS-OPZ-Podpora zaměstnanosti 

4. Schválení textu 4.výzvy MAS-OPZ-Sociální podnikání (neinvestiční podpora)  

5. Schválení realizace projektu MAP II. 

6. Obnovení kontokorentního úvěru 

7. Různé 

 

V. Skácel uvedl, že z programu dnešního jednání byl oproti zaslaným podkladům odebrán bod Výběr 

projektů v 5. výzvě MAS Hranicko-IROP-Cyklodoprava I. – do data konání Výboru nebyl uzavřen 

proces interní opravy chybného hodnocení Výběrové komise MAS u projektu cyklostezka Skalička, 

pro který byl využit institut Záznamu k realizaci. Všechny potřebné úkony na straně MAS byly 

vykonány, ale nepodařilo se dosud odfinalizovat hodnocení projektu v MS2014+, proto nemohlo být 

dosud do MS2014+ vloženo opravené hodnocení. Výběr projektů se tak přesunuje na nejbližší další 

jednání.  

 

 



 

Má někdo ze členů Výboru MAS námitky proti programu nebo návrhy na jeho změnu? Nikdo 

nevystoupil. 

Výbor MAS upravený program jednání projednal a schválil jej v předneseném znění. 

(pro: 8, proti: 0; zdržel se: 0). 

 

1. Kontrola plnění usnesení  

V. Skácel uvedl, že se jedná o kontrolu plnění usnesení z jednání Výboru MAS ze dne 27.6.2018, 

31.7.2018, 22.8.2018 

UVMAS/42/2018 

a) Výbor MAS projednal aktualizaci harmonogramu Výzev MAS Hranicko  

b) Výbor MAS schvaluje aktualizaci harmonogramu Výzev MAS Hranicko  

Usnesení splněno.  

PRV – další výzva nejdřív jaro 2019, přesun mezi FIchemi možný až po střednědobé evaluaci, která proběhne 

do 06/2019. 

IROP - Výzva na sociální podniky bude vyhlášena v říjnu, další výzvy nejdřív jaro 2019. Přesun prostředků 

mezi obastmi bude řešen na dnešní VH MAS 

OPZ - Vzhledem k tomu, že v roce 2018 byly a budou dle harmonogramu výzev vyhlášeny v MAS-OPZ výzvy 

na všechny 4 oblasti vždy na celou alokaci (jedná se o Sociální služby – neinvestiční podpora, Prorodinná 

opatření, Podpora zaměstnanosti a Sociální podniky – neinvestiční podpora) bylo ŘO OPZ sděleno, že na rok 

2019 naplánujeme aktuálně vyhlašování výzev dle fixních termínů ŘO OPZ. Pokud ve fichích zbydou finanční 

prostředky z důvodu nevyčerpání alokace výzvy či krácení rozpočtu projektů, budeme tuto situaci řešit s ŘO 

OPZ operativně až po finální znalosti finančních zůstatků v jednotlivých oblastech a hlavně po střednědobé 

evaluaci. 

UVMAS/43/2018 

a) Výbor MAS projednal zprávu o průběhu hodnocení a pořadí Výzvy č. 1 dotačního programu MAS 

Hranicko-OPZ-Sociální služby-neinvestiční podpora I.  



 

b) Výbor MAS schválil pořadí projektů Výzvy č. 1 dotačního programu MAS Hranicko-OPZ-Sociální 

služby-neinvestiční podpora I.  

c)  Výbor MAS schvaluje seznam vybraných Žádostí o dotaci Výzvy č. 1 dotačního programu MAS 

Hranicko-OPZ-Sociální služby-neinvestiční podpora I včetně navrženého krácení celkových 

způsobilých výdajů projektů. 

Usnesení splněno. Na obou projektech bylo na začátku září dokončeno Řídicím orgánem OPZ Závěrečné 

ověření způsobilosti (část, která jde za MAS) a žadatelé aktuálně čekají na dokončení Závěrečného ověření 

způsobilosti, které jde za nimi, poté bude následovat vydání právního aktu.  

UVMAS/44/2018 

a) Výbor MAS bere na vědomí informace o MAS-OPŽP a návrhu limitů vybraných způsobilých 

výdajů v MAS-IROP 

Usnesení splněno – příprava Výzvy OPŽP pokračuje, limity v MAS-IROP zahrnuty do chystané výzvy 

UVMAS/45/2018 

a) Výbor MAS projednal zprávu o průběhu hodnocení a pořadí projektů Výzvy č. 3 MAS Hranicko-IROP-

Rozvoj komunitních center I. 

b) Výbor MAS schválil pořadí projektů Výzvy č. 3 MAS Hranicko-IROP-Rozvoj komunitních center I. 

c) Výbor MAS schvaluje seznam vybraných Žádostí o dotaci Výzvy č. 3 MAS Hranicko-IROP-Rozvoj 

komunitních center I. 

Usnesení splněno. 

UVMAS/46/2018 

d) Výbor MAS bere na vědomí informace o výsledku šetření žádosti o přezkum rozhodnutí MAS žadatele 

město Hranice ve 4. výzvě MAS-IROP Infrastruktura ZŠ 

UVMAS/47/2018 

a) Výbor MAS projednal zprávu o průběhu hodnocení a pořadí projektů po věcném hodnocení 4. Výzvy 

MAS Hranicko – MAS-IROP06 – Infrastruktura základních škol I. 

b) Výbor MAS schvaluje navýšení alokace 4. Výzvy MAS Hranicko – MAS-IROP06 – Infrastruktura 

základních škol I. o částku 533.630,- Kč. 

c) Výbor MAS v rámci 4. Výzvy MAS Hranicko – MAS-IROP06 – Infrastruktura základních škol I. 



 

 schválil jako projekty vybrané k realizaci:  

Pořadí Reg. č. 
projektu 

Žadatel Název 
projektu 

Místo 
realizace 
- obec 

Rozpočet 
projektu 
(CZV) 

Požadovaná 
dotace  

Věcné 
hodn.  
počet 
bodů 

statut 

1. 

CZ.06.4.59/
0.0/0.0/16
_075/0008
165 
 

Základní 
škola 
Hustopeče 
nad Bečvou 

Odborné 
učebny pro 
rozvoj 
klíčových 
kompetencí 

Hustopeč
e n. B. 

2 178 108 Kč 2 069 203 Kč 90 

podmínky 
věcného 

hodnocení 
splněny 

2. 

CZ.06.4.59/
0.0/0.0/16
_075/0008
154 

Základní 
škola a 
Mateřská 
škola 
Bělotín 

UBIJ - učebny 
badatelství, 
informatiky a 
jazyků 

Bělotín 2 597 405 Kč 2 467 535 Kč 75 

podmínky 
věcného 

hodnocení 
splněny 

3. 

CZ.06.4.59/
0.0/0.0/16
_075/0008
163 

Obec 
Všechovice 

Rozvoj 
klíčových 
kompetencí 
žáků Základní 
školy 

Všechovic
e 

5 200 000 Kč 4 940 000 Kč 60 

podmínky 
věcného 

hodnocení 
splněny 

4. 

CZ.06.4.59/
0.0/0.0/16
_075/0008
032 

Základní 
škola a 
Mateřská 
škola 
Jindřichov 

ICT vybavení 
pro ZŠ 
Jindřichov 

Jindřichov 412 088 Kč 391 484 Kč 50 

podmínky 
věcného 

hodnocení 
splněny 

jako nevybrané k realizaci: 

Pořadí Reg. č. 
projektu 

Žadatel Název 
projektu 

Místo 
realizace 
- obec 

Rozpočet 
projektu 
(CZV) 

Požadovaná 
dotace  

Věcné 
hodn.  
počet 
bodů 

statut 

-- CZ.06.4.59/
0.0/0.0/16
_075/0008
001 

Město 
Hranice 

Rekonstrukce 
prostor pro 
polytechnické 
vzdělávání 

Hranice  5 205 206 Kč 4 944 945 Kč 35 

podmínky 
věcného 

hodnocení 
nesplněny 

-- CZ.06.4.59/
0.0/0.0/16
_075/0008
004 

Město 
Potštát 

Modernizace 
odborné 
multimediální 
jazykové 

Potštát 4 575 064 Kč 4 346 311 Kč 35 

podmínky 
věcného 

hodnocení 
nesplněny 



 

učebny ZŠ 
Potštát 

Usnesení splněno. CRR bohužel vyřadilo projekt ZŠ Hustopeče n.B. kvůli nesouladu záměru se soupisem 

projektů v MAP. Žadatel podal žádost o přezkum, MAS k tomu vystavila obsáhlé a podrobné podpůrné 

stanovisko. 

UVMAS/48/2018 

d) Výbor MAS projednal zprávu o průběhu hodnocení a pořadí projektů 2. Výzvy MAS Hranicko – OPZ – 

Prorodinná opatření I. a souhlasí s navrženým krácením, předloženým Výběrovou komisí 

e) Výbor MAS v rámci 2. Výzvy MAS Hranicko – OPZ – Prorodinná opatření I. schválil jako projekt vybraný 

k realizaci s výhradou:  

 

Usnesení splněno. 

UVMAS/49/2018 

a) Výbor MAS projednal závěry a předložené podklady z jednání Výběrové komise ze dne 21. 8. 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 

Registrační  

číslo 

projektu 

Žadatel Název 

projektu 

Místo 

realizace - 

obec 

Rozpočet 

projektu 

(CZV) 

Krácení (přímé 

+ nepřímé 

náklady) 

Výše 

dotace 

(100 % 

CZV) po 

proveden

í krácení 

Věcné 

hodnoc

ení – 

počet 

bodů 

Statut 

CZ.03.2.65/0

.0/0.0/16_0

47/0009766 

První 

hranická 

rozvojová

, z. s. 

Příměstské 

tábory na 

Hranicku 

ORP 

Hranice 

1 738 212,50

Kč 

204 970,-  + 

51 242,50  

celkem 

256 212,50 Kč 
1 482 00

0 Kč 
70,76 

Žádost 

splnila 

podmínk

y 

věcného 

hodnoce

ní s 

výhradou 



 

Usnesení splněno. 

UVMAS/50/2018 

a) Výbor MAS projednal zprávu o průběhu hodnocení a pořadí projektů Výzvy č. 2 MAS-PRV 

b) Výbor MAS schválil pořadí projektů za každou vyhlášenou Fichi Výzvy č. 2 MAS-PRV 

c) Výbor MAS schvaluje seznam vybraných a nevybraných Žádostí o dotaci Výzvy č. 2 MAS-PRV 

d) Výbor MAS schválil navýšení alokace Fiche 11 Výzvy č. 2 MAS – PRV o 26.032,- Kč 

Usnesení splněno. Všechny vybrané projekty úspěšně zaregistrovány na SZIF 

UVMAS/51/2018: 

a) Výbor MAS projednal návrh na navýšení alokace 5. výzvy MAS Hranicko – IROP 02 Cyklodoprava I. o 

700.000,- Kč. 

b) Výbor MAS doporučuje Valné hromadě navýšení alokace 5. výzvy MAS Hranicko – IROP 02 

Cyklodoprava I. o 700.000,- Kč. 

c) Výbor MAS doporučuje Valné hromadě přesunutí finančních prostředků k navýšení alokace 5. výzvy 

MAS Hranicko – IROP 02 Cyklodoprava I. z alokace MAS Hranicko – IROP 04 Sociální bydlení ve výši 

700.000,- Kč  

K tomuto usnesení bylo svoláno společné jednání pracovní skupiny Životní prostředí, technická a dopravní 

infrastruktura a pracovní skupiny Obyvatelstvo a sociální infrastruktura. Výstupem jednání je doporzčení VH 

schválit přesun 700.000,- Kč ze Sociálního bydlení do Cyklodopravy. Dále doporučení vyhlásit co nejdříve 

další výzvu na Infrastrukturu ZŠ omezenou na aktivitu bezbariérovost. 

 

UVMAS/52/2018 

a) Výbor MAS projednal zprávu o kontrole plnění usnesení z předcházejících jednání Výboru MAS 

b) Výbor MAS schválil zprávu o kontrole plnění usnesení z předcházejících jednání Výboru MAS 

v předneseném znění 

(pro: 8, proti: 0; zdržel se: 0). 

 

 



 

2. Schválení textu 3. výzvy MAS-OPZ-Podpora zaměstnanosti 

V. Skácel uvedl, že dne 17.9. 2018 byla v souladu s plánovaným harmonogramem výzev na rok 

2018 vyhlášena  3.výzva MAS-OPZ-Podpora zaměstnanosti. Alokace výzvy činí 6 047 338 Kč 

celkových způsobilých výdajů, míra dotace činí 85 – 100% výdajů dle typu příjemce. Výzva potrvá 

do 23. 11. 2018 do 12h. V této výzvě jsou podporována tato konkrétní opatření v oblasti 

zaměstnanosti: 

1.1.) Příprava osob z cílových skupin ke vstupu či návratu na trh práce 

1.2.) Zvyšování zaměstnanosti cílových skupin 

1.3.) Podpora udržitelnosti cílových skupin na trhu práce  

1.4.) Podpora prostupného zaměstnávání 

V každém projektu by měla být zařazena aktivita spojená s tvorbou nových udržitelných pracovních 

míst, umístěním na volná pracovní místa či zprostředkováním zaměstnání, čímž je v maximální míře 

zajištěno zvýšení pracovního uplatnění cílové skupiny. Vzhledem k aktuální situaci na trhu práce 

bude klíčové, aby potenciální žadatelé ve spolupráci s Úřadem práce našli do projektu cílovou 

skupinu.  

UVMAS/53/2018 

a) Výbor MAS projednal 3. výzvu MAS-OPZ-Podpora zaměstnanosti  

b) Výbor MAS schválil 3. výzvu MAS-OPZ-Podpora zaměstnanosti   

(pro: 8, proti: 0; zdržel se: 0). 

 

 

 



 

3. Schválení textu 4. výzvy MAS-OPZ-Sociální podnikání (neinvestiční podpora) 

V. Skácel uvedl, že dne 17.9. 2018 byla v souladu s plánovaným harmonogramem výzev na rok 2018 

vyhlášena  4. výzvy MAS-OPZ-Sociální podnikání (neinvestiční podpora). Alokace výzvy činí 2 106 400 

Kč celkových způsobilých výdajů, míra dotace činí 85 – 100% výdajů dle typu příjemce. S ohledem 

na náročnost přípravy projektové žádosti potrvá Výzva dle doporučení ŘO OPZ až  do 21. 12. 2018 

do 12h. (Infrastruktura sociálního podniku bude investičně podpořena v oddělené 6. výzvě IROP, 

Sociální podniky, která bude z důvodu aktualizace nadřazené výzvy IROP ke dni 21.9. 2018 vyhlášena 

až 1. října 2018.) 

Cílem opatření je podpořit v území vznik a rozvoj zcela nového sociálního podniku, který bude 

založen už přímo jako sociální podnik nebo se sociálním podnikem stane transformací ze 

standardního (nesociálního) podniku za podmínky nárůstu počtu zaměstnaných osob z cílových 

skupin a rozšíření existujícího portfolia služeb či výrobků. Žadatel je povinen při podávání projektové 

žádosti zvolit na základě rozpoznávacích znaků kategorii podniku - integrační sociální podnik či 

environmentální sociální podnik. Jedná se o pilotní projekt podpory na Hranicku, vzhledem 

k přísnějším požadavkům na cílovou skupinu (oproti Zaměstnanosti) a aktuální situaci na trhu práce 

bude pro potenciální žadatele opět klíčové najít vhodnou cílovou skupinu tak, aby splnili parametry 

sociálního podnikání (tzn. znevýhodněné osoby tvoří více než 30 % zaměstnanců sociálního 

podniku).  

 

UVMAS/54/2018 

a) Výbor MAS projednal 4. výzvu MAS-OPZ-Sociální podnikání (neinvestiční podpora) 

b) Výbor MAS schválil 4. výzvy MAS-OPZ-Sociální podnikání (neinvestiční podpora)  

(pro: 8, proti: 0; zdržel se: 0). 

 

 



 

4. Schválení realizace projektu MAP II. 

V. Skácel uvedl, že dne 13. 9. 2018 byl ukončen proces hodnocení žádosti na projekt Místní akční 

plán rozvoje vzdělávání na území SO OPR Hranice II (MAP II). Projekt byl na základě jednání 

Výběrové komise doporučen k financování s výhradou z OP VVV. Nad rámec návrhů dvou 

hodnotitelů, kteří v rámci věcného hodnocení navrhli krácení hodinové mzdy u pozic vedoucí 

pracovní skupiny a odborný konzultant/expert ICT na 276,-/h, komise zavazuje žadatele ke 

krácení mzdy hlavního manažera z částky 52.000,- na 45.000,-/1 úvazek – viz zápis z jednání 

Výběrové komise. Stejné krácení proběhlo i u ostatních žádostí, proto Hanka Gaďurková 

nedoporučuje se proti rozhodnutí Výběrové komise odvolávat, jelikož lze očekávat zamítnutí. 

Krácení bylo projednáno s V. Závrskou, která má v projektu působit na pozici hlavního manažera, 

a ta krácení akceptuje. Krácení se nedotklo současných pracovníků MAS, u kterých je tak 

potvrzen 2x 0,5 úvazku s výší mzdy, která bude upřesněna na jednání. Žádost byla hodnocena 

hodnotiteli kladně, schválili všechny naplánované aktivity, které vzešly z jednání se školami a 

zřizovateli v regionu, proto management MAS navrhuje krácení akceptovat a začít realizovat 

projekt od 1. 11. 2018 s rozpočtem 12.215.994,- na období 45 měsíců. 

 

UVMAS/55/2018 

a) Výbor MAS projednal schválení projektu MAP II. s rozpočtem ve výši 12.215.994,- 

b) Výbor MAS doporučuje VH MAS schválit zahájení realizace projektu MAP II od 1. 11. 2018 

se schváleným rozpočtem 

(pro: 8, proti: 0; zdržel se: 0). 

 

5. Obnovení kontokorentního úvěru 

V. Skácel uvedl, že výbor MAS schválil využití kontokorentního úvěru na předfinancování režií MAS 

na svém jednání 22.11.2018. Den splatnosti kontokorentního úvěru je 31.12.2018. Současný stav 



 

vlastních fin. prostředků na BÚ MAS k 31. 8. 2018 byl 266.263,38,-Kč. Do konce roku 2018 chceme 

podat průběžnou platbu na Režie, která nyní stojí na nedodaných výkazech práce výběrové komise 

MAS (termín pro zpracování výkazů práce do 24.9.2018). Do 28.11.2018 musíme podat ŽOP za 5. 

etapu jejích vyplacení (vzhledem ke zkušenostem z minulých ŽOP) předpokládáme až v únoru 2019. 

Co se týká projektu MAP II. tak první paušální platba by měla dorazit na náš účet do 30 dní od vydání 

právního aktu, termín vydání právního aktu předpokládáme v listopadu/prosinci. Zálohová platba 

ve výši 1/3 rozpočtu na předfinancování MAP II. by měly dorazit na náš účet v únoru 2019. 

Proto jsme zahájili jednání s ČS a.s., která nám doporučila obnovení kontokorentního úvěru od 

1.1.2019 na celý rok 2019. Výše kontokorentního úvěru by byla ve výši 1. mil. Kč. To nám zajistí 

předfinancování jak Režií, tak rozjezdu MAP II. 

 

UVMAS/56/2018 

a) Výbor MAS projednal podmínky obnovy kontokorentního úvěru u České Spořitelny a.s. na 

předfinancování režií MAS na rok 2019 

b) Výbor MAS schvaluje obnovu kontokorentního úvěru na rok 2019 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. 

(pro: 8, proti: 0; zdržel se: 0). 

 

6. Různé 

Nikdo nevystoupil. 

 

 Vojtěch Skácel 

 předseda výboru MAS Hranicko 


