Zápis z jednání Výboru MAS konaného
dne 15. dubna 2019 v zasedací místnosti kanceláře MAS
Dnešnímu jednání výboru MAS je přítomno 9 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)
Marcela Tomášová – DSO MR Hranicko (sektor V, 1-obce)
Radim Haitl - Obec Střítež n. L. (sektor V, 1-obce)
Petra Kočnarová - Obec Skalička (sektor V, 1-obce)
Mirko Troup - FO Hranice (sektor S, 6-občané)
Filip Konečný - Ski klub Hranice,spolek (sektor S, 5-spolky)
Václav Vomáčka - Městys Hustopeče n. B. (sektor V, 1-obce)
(platných hlasů: 9)

Omluveni:
Jaroslav Šindler - Obec Partutovice (sektor V, 1-obce)
Jana Černá - TJ Střítež n.L.,z.s. (sektor S, 5-spolky)

Přítomni za kancelář MAS:
František Kopecký, Žaneta Rosová, Hana Gaďurková, Vlaďka Závrská

Program jednání výboru MAS konaného dne 15. dubna 2019, od 15:30 hod.:
1.

Kontrola plnění usnesení

2.

5. výzva MAS Hranicko-OPZ-Sociální služby-neinvestiční podpora II.

3.

6. výzva MAS Hranicko - OPZ - Podpora zaměstnanosti II.

4.

Rozhodnutí o opětovném vyhlášení výzvy MAS Hranicko-IROP-Sociální podnikyinfrastruktura

5.

Smlouva audit za rok 2018 – AUDIDA, s.r.o.

6.

Žádost o dotaci Režie MAS II

7.

Různé
 Projekt MAP II – aktuální informace

V. Skácel se dotázal, zda má někdo ze členů Výboru MAS námitky proti programu nebo návrhy na
jeho změnu? Nikdo nevystoupil.
Výbor MAS projednal a schválil program jednání v předneseném znění.
(pro: 9, proti: 0; zdržel se: 0).

1. Kontrola plnění usnesení
V. Skácel uvedl, že se jedná se o kontrolu plnění usnesení z jednání Výboru MAS ze dne 12.2.2019 a
perrollam hlasování dne 28.3.2019:
UVMAS/2/2019
a) Výbor MAS projednal zprávu o neuhrazených členských příspěvcích za rok 2018
b) Výbor MAS doporučuje VH MAS vyloučení členů CAO-JS JUKO, z.s. a SDH Rakov, v případ neuhrazení
příspěvku do 24.2. 2019, z MAS pro neplnění povinností člena.
c) Výbor MAS po projednání schválil výši členských příspěvků pro rok 2019 ve stejné výši jak v roce
2018
d) Výbor MAS doporučuje VH MAS schválit výši členských příspěvků pro rok 2019 ve stejné výši jako v
roce 2018

VH schválila 25.2.2019 ukončení členství CAO-JS JUKO,z.s. SDH Rakov uhradil členský příspěvek a zůstal
nadále členem MAS. VH schválila také výši členských příspěvků pro rok 2019 ve stejné výši jako v roce 2018.
Účtovací dopisy byly rozeslány členům MAS 18.3.2019.
UVMAS/3/2019
a) Výbor MAS projednal Plán činnosti kanceláře MAS 2019
b) Výbor MAS doporučuje VH schválit Plán činnosti kanceláře MAS 2019
VH schválila Plán činnosti kanceláře MAS 2019 na svém jednání dne 25.2.2019.
UVMAS/4/2019
a) Výbor MAS projednala Darovací smlouvu hudebního a filmového muzea Hustopeče n.B.
b) Výbor MAS schválila Darovací smlouvu hudebního a filmového muzea Hustopeče n.B.
c) Výbor MAS doporučuje VH MAS schválit Darovací smlouvu hudebního a filmového muzea Hustopeče
n.B.
VH schválila Darovací smlouvu hudebního a filmového muzea Hustopeče n.B. na svém jednání dne 25.2.2019.
UVMAS/5/2019
a) Výbor MAS projednal zprávu o průběhu opakovaného hodnocení a stanovení aktualizovaného
pořadí projektů Výzvy č. 2 MAS-PRV
b) Výbor MAS schválil pořadí projektů ve Fichi 12 a Fichi 13 Výzvy č. 2 MAS-PRV
c) Výbor MAS schvaluje seznam vybraných/nevybraných Žádostí o dotaci Výzvy č.2 MAS-PRV
Dne 20.2.2019 byly příslušné podklady a aktualizované pořadí vybraných projektů předáno na RO SZIF,
administrace nadále pokračuje standardně.
UVMAS/6/2019
a) Výbor MAS bere na vědomí další postup v rámci Střednědobé evaluace MAS
b) Výboru MAS schvaluje nabídku firmy GaREP, spol. s.r.o. na zpracování pouze Realizace Focus group
a Realizace rozhovorů, zpracování případových studií dle zaslané cenové nabídky
Usnesení splněno. Firma GaREP, spol. s.r.o. připravila smlouvu, která byly schválena Výborem MAS formou
perrollam hlasování dne 28.3.2019.
UVMAS/7/2019

a) Výbor MAS projednal 1. Výzvu MAS Hranicko-OPŽP-Realizace ÚSES a 2.Výzvu MAS Hranicko-OPŽPSídelní zeleň
b) Výbor MAS schválil 1. Výzvu MAS Hranicko-OPŽP-Realizace ÚSES a 2.Výzvu MAS Hranicko-OPŽPSídelní zeleň
Obě Výzvy byly vyhlášeny v souladu s pravidly dne 15.3.2019 s uzávěrkou 30.9.2019
UVMAS/8/2019
a) Výbor MAS projednal 7. výzvu MAS-IROP Bezpečnost dopravy a 8. výzvu MAS-IROP Infrastruktura ZŠ
b) Výbor MAS schválil 7. výzvu MAS-IROP Bezpečnost dopravy v předloženém znění
7. Výzva Bezpečnost dopravy je právě konzultována s ŘO IROP, předpoklad vyhlášení 1.5.2019
UVMAS/9/2019
a) Výbor MAS projednal znění návrhu Smlouvy o dílo s fy GaREP, spol. s r. o. Brno
b) Výbor MAS schvaluje Smlouvu o dílo s fy GaREP, spol. s r. o. Brno v předloženém znění
c) Výbor MAS pověřuje předsedu výboru MAS podpisem Smlouvy o dílo s fy GaREP, spol. s r. o. Brno
Usnesení splněno. Smlouva byla podepsána předsedou Výboru MAS dne 28.3.2019.
UVMAS/10/2019
a) Výbor MAS projednal znění Výzvy č.3 a zařazení Fiche 14 do Výzvy č.3 dotačního programu MAS-PRV
b) Výbor MAS schvaluje Výzvu č.3 dotačního programu MAS-PRV v předloženém znění
Dne 5.4.2019 byly ze strany SZIF schváleny Fiche 11, 12 a 15, dne 9.4.2019 byla na závěrečnou konzultaci
odeslána Fiche 14. Po schválení bude následovat Žádost o schválení Výzvy č.3, předpoklad vyhlášení 23.4.2019

UVMAS/11/2019
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. 5. výzva MAS Hranicko-OPZ-Sociální služby-neinvestiční podpora II.

V. Skácel uvedl, že Valná hromada MAS na svém jednání dne 18.12. 2018 v Býškovicích schválila
přesun finančních prostředků ve výši 1 266 200 Kč z Prorodinných opatření do opatření Sociální
služby (kde navíc je k dispozici zbývající alokace 120 060 Kč). V sociálních službách byl totiž
identifikován nový projektový záměr na vznik mobilního hospice, jehož potřebnost byla zmíněna
v SCLLD. Valná hromada podmínila přesun finančních prostředků odsouhlasením projektového
záměru ze strany ŘO OPZ, k čemuž došlo, projektový záměr byl odsouhlasen. Proto byl tedy taktéž
proveden výše zmíněný přesun finančních prostředků do opatření sociální služby a výzva byla dne
9.4. 2019 ŘO OPZ schválena, s tím, že může být dne 24.4.2019 vyhlášena, ve výzvě je alokováno
1 386 260 Kč.
5. výzva MAS Hranicko-OPZ-Sociální služby-neinvestiční podpora II. a Příloha č. 1 Informace o
způsobu hodnocení a výběru projektu byly součástí podkladových materiálů.

UVMAS/12/2019
a) Výbor MAS projednal 5. výzvu MAS Hranicko-OPZ-Sociální služby-neinvestiční podpora II.
b) Výbor MAS schválil vyhlášení 5. výzvy MAS Hranicko-OPZ-Sociální služby-neinvestiční podpora II.
(pro: 9, proti: 0; zdržel se: 0).

3. 6. výzva MAS Hranicko - OPZ - Podpora zaměstnanosti II.
K. Berousková uvedla, že 3. výzva MAS Hranicko _OPZ _Podpora_zaměstnanosti_I byla vyhlášena
dne 17.9.2018 a ukončena dne 11.1.2019. Bohužel obě žádosti podané do výzvy - „Vzděláváním k
vyšším kompetencím na Hranicku“, žadatelky ŠEDOVÁ clean service – Olomoucko, z. ú. a „Podpora
zaměstnanosti na Hranicku“ žadatele Mikroregion Hranicko, byly vyřazeny v rámci kontroly
formálních náležitostí a přijatelnosti, neboť nesplnily Kritérium přijatelnosti č. 9. "Ověření
administrativní, finanční a provozní kapacity žadatele". Jednalo se o kritérium nenapravitelné, a
proto nemohli být žadatelé v rámci kontroly manažerkou MAS vyzváni k doplnění či opravě

informací, uvedených v projektové žádosti. Proto je nyní předložena Výboru de facto kopie původní
výzvy, kterou by v případě schválení bylo možné opětovně vyhlásit 24.4.2019. Výzva byla dne
10.4.2019 schválena ŘO OPZ. 6. výzva MAS Hranicko _OPZ _Podpora_zamestnanosti_II a Příloha č.
1 Informace o způsobu hodnocení a výběru projektu byly součástí podkladových materiálů.

UVMAS/13/2019
a) Výbor MAS projednal 6. výzvu MAS Hranicko-OPZ-Podpora zaměstnanosti II
b) Výbor MAS schválil vyhlášení 6. výzvy MAS Hranicko-OPZ-Podpora zaměstnanosti II
(pro: 9, proti: 0; zdržel se: 0).

4. Rozhodnutí o opětovném vyhlášení výzvy MAS Hranicko-IROP-Sociální
podniky-infrastruktura
V. Skácel uvedl, že MAS Hranicko dne 1. 2. 2019 uzavřela 6. Výzvu dotačního programu MAS-IROP
Sociální podniky – infrastruktura I. Nebyla podána žádná žádost o podporu, ač byl za konzultační
podpory MAS poměrně intenzivně připravován projektový záměr. Týden před uzavřením výzvy však
metodička ŘO IROP poskytla informaci, která byla v rozporu s informací, kterou poskytla v úvodu
vyhlášení výzvy. Ačkoli MAS urgovala odpověď na další dotazy, související se změnou výkladu, ŘO
IROP začal opět komunikovat až poslední den výzvy, kdy již nebylo možné stihnout opravit celou
koncepci projektu a žádost do výzvy podat. Komunikace s metodičkou IROP a řešení situace
potenciálního žadatele nadále probíhalo i po ukončení výzvy, žadateli byl odeslán informativní email
s možnostmi dalšího postupu. Jelikož jsou v žadatelově situaci podmínky IROP dosti svazující a
krkolomné, rozhodl se žadatel o dotaci v IROP již nežádat. Zároveň se však objevil nový žadatel se
synergickým projektovým záměrem IROP-OPZ, který by projektový záměr do případně opětovně
vyhlášené výzvy IROP Sociální podnikání rád podal. 6. Výzva MAS Hranicko – MAS-IROP05 – Sociální
podniky - infrastruktura I. byla součástí podkladových materiálů.

UVMAS/14/2019
a) Výbor MAS projednal vyhlášení 8. výzvy MAS Hranicko-IROP-Sociální podniky-infrastruktura II.
b) Výbor MAS schválil vyhlášení 8. výzvy MAS Hranicko-IROP-Sociální podniky-infrastruktura II.
(pro: 7, proti: 0; zdržel se: 2).

5. Smlouva audit za rok 2018 – AUDIDA, s.r.o.
V. Skácel uvedl, že dle pravidel pro Režie MAS je MAS povinna zajistit externí audit účetní závěrky
organizace za každý rok, ve kterém jí byla poskytnuta dotace z této výzvy, nejdříve za rok 2017
(termín zpracování do 31.8.).
Externí audit bude zaměřen na:


Audit účetní závěrky organizace,



Ověření toho, že v souvislosti s realizací projektu byla vedena oddělená účetní evidence a
fin. prostředky nebyly využity na ostatní činnost a projekty MAS

Audit za rok 2018 proběhne na MAS Hranicko ve dnech 29.- 30.4.2019 a provedou jej zaměstnanci
firmy AUDIDA, s.r.o. (stejně jako v minulém roce). Smlouva k provedení auditu za rok 2018 byla
součástí podkladových materiálů.

UVMAS/15/2019
a) Výbor MAS projednal Smlouvu audit za rok 2018 mezi MAS Hranicko z. s. a firmou AUDIDA,
s.r.o.
b) Výbor MAS schválil Smlouvu audit za rok 2018 s firmou AUDIDA, s.r.o. v předloženém znění
c) Výbor MAS pověřuje předsedu výboru MAS podpisem Smlouvy audit za rok 2018 s firmou
AUDIDA, s.r.o.
(pro: 9, proti: 0; zdržel se: 0).

6. Žádost o dotaci Režie MAS II
Ž. Rosová uvedla, že Žádost Režie MAS I neboli „Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS
Hranicko z. s.“ byla podána dne 25.8. 2016 na CSV 13.532.424,-Kč. V průběhu realizace SCLLD nám
(stejně jako jiným MAS) zůstávají za jednotlivé etapy nedočerpané prostředky (jednak vyřazené
výdaje z kontrol ŽoP, především ale nedočerpané prostředky za jednotlivé etapy, kdy samozřejmě
nejde nikdy dopředu přesně odhadnout výši spotřebovaných prostředků za etapu, na druhou stranu
je potřeba držet nějakou rezervu). Aktuální výše takto nespotřebovaných financí za již uplynulé
etapy 1-5 dosahuje výše 509.094,01,-Kč. Rozpočet Režií MAS I je tedy nutno ponížit podáním Žádosti
o změnu o 509.094,01,-Kč na částku 13.023.330,99,-Kč. Součástí Žádosti o změnu je také ponížení
indikátorů:
93508 Počet úspěšně zrealizovaných výzev místní akční skupinou – snížení z 30 na 22 z důvodu
koncentrace alokací do méně výzev s vyššími alokacemi.
82000 Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů a konferencí – snížení z 42 na 32. V
souvislosti s ponížením indikátoru počtu vyhlášených výzev snižujeme i hodnotu indikátoru počtu
uskutečněných animačních akcí, a to o 10 akcí. Jedná se o 8 plánovaných informačních seminářů k
výzvám, které se kvůli ponížení počtu výzev o 8 neuskuteční, a dále o 2 akce, jejíž realizace se
přesouvá pod návazný projekt Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Hranicko z. s. II.
(Režie MAS II.), jehož realizace proběhne v období prosinec 2022 - březen 2023.

F. Kopecký uvedl, že Žádost o dotaci Režie MAS II musí být podána do 30.6.2019, MAS sestavila
Rozpočet Režií MAS II na prosinec 2022 až březen 2023 ve výši 509.094,-Kč (Rozpočet Režií byl
předložen jako podkladový materiál přímo na jednání Výboru MAS).
Součástí žádosti o dotaci Režie MAS II je také nastavení monitorovacích indikátorů:
93508 Počet úspěšně zrealizovaných výzev místní akční skupinou – 0 (žádné výzvy už nebudou)

82000 Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů a konferencí – 2 (projekt musí mít
nějaké hodnoty indikátorů, tudíž v tomto období zrealizujeme ještě 2 akce)

UVMAS/16/2019
a) Výbor MAS projednal podání Žádosti o dotaci Režie MAS II
b) Výbor MAS po projednání schvaluje podání Žádosti o změnu projektu Režie MAS I
v předloženém znění.
c) Výbor MAS schválil podání Žádosti o dotaci Režie MAS II
d) Výbor MAS po projednání schvaluje monitorovací indikátory pro projekt Režie MAS II
v předloženém znění
(pro: 9, proti: 0; zdržel se: 0).

7. Různé
 Projekt MAP II – aktuální informace
V. Závrská uvedla, že v projektu MAP II jsme vytvořili objednávku reklamních předmětů (psací
potřeby, pravítka, pouzdra, sportovní láhve…) v celkové částce do 40 000,- Kč.
Dále uvedla, že MAS Hranicko z. s. vyhlásila výtvarnou soutěž „MASKOT pro projekt MAP II“.
Zapojit se mohou děti z MŠ i žáci ZŠ. Obrázky lze doručit osobně (v době od 8:00 do 14:00) nebo
zaslat poštou na adresu MAS nejpozději do pátku 3. května 2019. Dne 26.3. 2019 byla podána první
zpráva o realizaci projektu (ZoR) a žádost o platbu (ŽOP). ZoR byla dne 12.4. schválena a nyní čekáme
na schválení ŽOP.
Dne 26.2.2019 proběhlo první jednání Řídicího výboru projektu MAP II – zápis z jednání ŘV zde.

 Porovnání čerpání SCLLD mezi MAS Olomouckého kraje

F. Kopecký představil členům Výboru MAS srovnávací tabulku Přehled čerpání SCLLD u 16 MAS z
Olomouckého kraje k 29.2.2019, ze které vyplývá, že MAS Hranicko má k tomuto datu
zazávazkováno (tj. předáno na řídící orgány k závěrečnému ověření způsobilosti) 54% alokace SCLLD,
což je 3. nejvyšší číslo ze 16 MAS. Dále máme k tomuto datu vyčerpáno 46% režií, což je druhé
nejvyšší číslo mezi porovnávanými MAS.

 Rozšíření území půosbnosti MAS o Luboměř pod Strážnou

Dále F. Kopecký informoval o krocích vedoucích k zařazení obce Luboměř pod Strážnou do území
působnosti MAS jako její 32. obec. Obec vznikla před několika lety vyjmutím z vojenského újezdu
Libavá a byla zařazena do SO ORP Hraice. Proto je logické, aby se přidala i do našeho území
působnosti. Tento krok je ale možný až po mid-term evaluaci a samozřejmě pouze se souhlasem
zastupitelstva obce. K tomuto má Kopecký s panem starostou Kuchařem smluvenou schůzku, které
se 16.4.2019 zúčastní taktéž manažerka Mikroregionu Hranicko Marcela Tomášová.

Vojtěch Skácel
předseda výboru MAS Hranicko

