Zápis z jednání Výboru MAS konaného
dne 25. června 2019 v zasedací místnosti kanceláře MAS
Dnešnímu jednání výboru MAS je přítomno 10 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)
Filip Konečný - Ski klub Hranice,spolek (sektor S, 5-spolky)
Václav Vomáčka - Městys Hustopeče n. B. (sektor V, 1-obce)
Jaroslav Šindler - Obec Partutovice (sektor V, 1-obce)
Jana Černá - TJ Střítež n.L.,z.s. (sektor S, 5-spolky)
(platných hlasů: 10)

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

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

Program jednání výboru MAS konaného dne 25. června 2019, od 16:30 hod.:
1.

Kontrola plnění usnesení

2.

Projekt Zvyšování kvality neformálního vzdělávání (Šablony NNO)

3.

Střednědobá evaluace SCLLD - schválení zprávy

4.

Podání žádosti na Režie MAS II

5.

Budoucnost značky MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt®

6.

Nové webové stránky MAS – smlouva o dílo

7.

Personální záležitosti MAS

8.

Různé
 Režie MAS
 MAP II
 Šablony II
 Budoucnost značky MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt®
 Spolupráce s polskou LGD „Kraina Dinozaurów“

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: 10, 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 15.4.2019 a
perrollam hlasování dne 6.5.2019:
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.

5. výzva MAS Hranicko-OPZ-Sociální služby-neinvestiční podpora II. byla vyhlášena dne 24.4.2019 a uzavřena
31.5.2019.
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
6. výzva MAS Hranicko-OPZ-Podpora zaměstnanosti II. byla vyhlášena dne 24.4.2019 a uzavřena 31.5.2019.
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.
Výzva byla zaslána na ŘO IROP ke kontrole dne 5.6.2019. Čekáme na připomínky ŘO IROP.
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.
Smlouva podepsána dne 16.4.2019, Audit proběhla na MAS Hranicko ve dnech 29.-30.4.2019. Zpráva auditora
představena na VH MAS 14.5.2019. Audit bude podán do 30.6.2019 prostřednictvím žádosti o změnu
v MS2014+ v rámci projektu Režie.
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
Žádost o dotaci Režie MAS II bude podána do 25.6.2019 prostřednictvím MS2014+.
UVMAS/17/2019
e) Výbor MAS projednal návrh na prodloužení 4. výzvy MAS Hranicko-OPZ-Sociální podnikyneinvestiční podpora I. do 31.5.2019

f)

Výbor MAS schvaluje prodloužení 4. výzvy MAS Hranicko-OPZ-Sociální podniky-neinvestiční podpora
I. do 31.5.2019

Výzva byla prodloužena do 31.5.2019, k tomuto datu byla také finálně ukončena.

UVMAS/18/2019
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: 10, proti: 0; zdržel se: 0).

2. Projekt Zvyšování kvality neformálního vzdělávání (Šablony NNO)
V. Skácel uvedl, že na základě schválení Valnou hromadou se MAS Hranicko spolu s dalšími 11 MAS
z Olomouckého kraje zapojila do přípravy podání Žádosti o dotaci na realizaci projektu „Zvyšování
kvality neformálního vzdělávání NNO“. Původní dohoda zněla, že žadatelem bude Krajské sdružení
MAS Olomouckého kraje, ukázalo se ovšem, že v tom případě by se nejednalo o 100% dotaci, ale
bylo by nutné spolufinancování. Žadatelem se tak stane MAS Šternbersko, ostatní MAS jsou v roli
partnera s finanční účastí = s vlastním rozpočtem a odpovědností za jeho řádné utracení. Výhodou
širokého partnerství v projektu je možnost „přelévat“ finance mezi partnery v případě, že se někomu
nebude dařit prostředky spotřebovat v plné výši. MAS Hranicko provedla rychloanketu mezi obcemi,
knihovnami a NNO pracující s mládeží v regionu. Do uzávěrky obdržela 3 odpovědi, na základě
předpokladu, že bude ještě další zájem, který nebyl promítnut do odpovědí, pak odhadla další
požadavky a sestavila sadu šablon v objemu cca 498.000 Kč. Dne 18.6. pak obdržela další 3 odpovědi,
které promítla do úpravy sady šablon, čímž došlo k navýšení rozpočtu na 659.471,- Kč.

Jednotka
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Vzdělávání pracovníků v
neformálním vzdělávání – realizace
do vzdálenosti 10 km
Vzdělávání pracovníků v
neformálním vzdělávání – realizace
ve vzdálenosti 10 a více km
Sdílení zkušeností pracovníků v
neformálním vzdělávání bez
financování osobních nákladů
Sdílení zkušeností pracovníků v
neformálním vzdělávání s
financováním osobních nákladů
Tandemové neformální vzdělávání
bez financování osobních nákladů
Tandemové neformální vzdělávání
s financováním osobních nákladů
Zavádění nových metod v
neformálním vzdělávání bez
financování osobních nákladů
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neformálním vzdělávání s
financováním osobních nákladů

10 Klub v neformálním vzdělávání
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K těmto přímým nákladům náleží další částka 64.500,- Kč na koordinátora projektu a necelých
10.000 Kč jako paušál na nepřímé náklady přímo v MAS. Další prostředky především na společné
koordinační a propagační aktivity budeme čerpat z paušálu hlavního nositele MAS Šternbersko

UVMAS/19/2019
a) Výbor MAS projednal za MAS Hranicko jako partnera s finanční účastí předpokládaný
rozpočet a aktivity projektu Zvyšování kvality neformálního vzdělávání NNO
b) Výbor MAS schválil za MAS Hranicko jako partnera s finanční účastí vlastní část rozpočtu a
aktivit projektu Zvyšování kvality neformálního vzdělávání NNO
(pro: 10, proti: 0; zdržel se: 0).

3. Střednědobá evaluace SCLLD – informace o průběhu a podání
F. Kopecký uvedl, že před podáním evaluační zprávy do 30.6. podáváme Výboru MAS informace o
průběhu přípravy a podání. Fa GaREP zajistila a dodala výstupy v plném rozsahu smluvené
spolupráce, které dostali členové výboru v podkladech (= zápisy ze 3 Focus Group, 6 zápisů
z řízených rozhovorů s vybranými příjemci dotace a z nich vyplývající případové studie, nad rámec
pak dokument intervenční logika). Kancelář MAS pak v těchto dnech pracuje na finalizaci evaluační
zprávy část A), která se věnuje procesům kontrol a hodnocení ve výzvách. Odpovědnost za evaluaci
má Kontrolní komise, dle rozhodnutí předsedy Kontrolní komise ji komise schválí formou per-rollam.
Výstupy od GaREP byly zaslány kontrolní komisi 19.6., evaluační zpráva k posouzení a
připomínkování bude členům KK zaslána 26.6., hlasování per-rollam ohledně schválení evaluační
zprávy proběhne v pátek 28.6. tak, aby Vedoucí manažer František Kopecký stihl zprávu podat
v termínu do 30.6.2019.

UVMAS/20/2019
a) Výbor MAS vzal na vědomí informace o přípravách a podání Evaluační zprávy

(pro: 10, proti: 0; zdržel se: 0).

4. Podání žádosti na Režie MAS II
V. Skácel uvedl, že dne 15.4.2019 Výbor MAS schválil podání Žádosti o dotaci Režie MAS II s CSV v
rozpočtu 509.094,01,-Kč, v rámci oprav ŽOZ jsme museli tuto částku ponížit o sankce přidělené
MAS v rámci ŽOP Režií I. Rozpočet byl tedy upraven na částku 504.000,-Kč, byl součástí
podkladových materiálů k dnešnímu jednání.

UVMAS/21/2019
a) Výbor MAS bere na vědomí úpravu rozpočtu projektu Žádosti o dotaci Režie MAS II
(pro: 10, proti: 0; zdržel se: 0).

5. Nové webové stránky MAS – smlouva o dílo
V. Skácel uvedl, že kancelář MAS Hranicko má už od roku 2016 v každoročních plánech činnosti
uvedenu a schválenu modernizaci webových stránek MAS. Konečně až letos se našla kapacita a
dostatečná intenzita spolupráce mezi MAS, mikroregionem a agenturou na dohodě o vytvoření zcela
nového moderního webu MAS. Osloven byl opět prověřený a spolehlivý dodavatel minulé verze
webu, která pochází z roku 2007, pan Tomáš Vohralík z Olomouce.
Ze série schůzek zástupců všech 3 organizací – Závrská, Kopecký, Škrobánková, Tomášová vč. finální
konzultace za osobní účasti dodavatele, vzešel společný návrh, na základě kterého byla připravena
konkrétní obchodní nabídka ve výši 77.099,- Kč, což manažer Kopecký považuje vzhledem k rozsahu
našich specifických požadavků za velmi solidní cenu. Cena pro MAS Hranicko z toho činí 27.508,- Kč.
Dodavatel zaslal návrh smlouvy o dílo, ke které nemá management MAS výhrady. Datum dodání díla
je k 31.8.2019.
V. Skácel uvedl, že k zaslanému návrhu smlouvy má tato doplnění a úpravy:
II. Cena díla a způsob úhrady

a) Smluvní strany se dohodly na celkové ceně díla ve výši 27.508,-Kč (slovy:
dvacetsedmtisícpětsetosmkorunčeských) a bude uhrazena na účet Zhotovitele č. ú
1260706012/3030 vedený u AirBank a.s.
b) Cena díla bude objednatelem uhrazena do 7 pracovních dnů od protokolárního předání a
převzetí díla.
c) Zhotovitel není plátcem DPH

III. Dodací termín a předání díla
a) Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude Zhotovitelem provedeno v termínu nejpozději do
31. srpna 2019
b) O předání a převzetí díla bude vyhotoven písemný Předávací protokol.

IV. odpovědnost za vady
a) Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba
začíná plynout ode dne písemného protokolárního předání díla.
Na konci smlouvy bude uvedeno:
Příloha: Struktura webové prezentace a administračního systému MAS Hranicko z. s.

Poté se V. Skácel dotázal, zda má proti jeho úpravám a doplnění nějaké připomínky, nikdo
nevystoupil.

UVMAS/22/2019
a) Výbor MAS projednal Smlouvu o dílo na nové webové stránky MAS
b) Výbor MAS schvaluje Smlouvu o dílo v upraveném znění a pověřuje Předsedu Výboru MAS
podpisem Smlouvy o dílo
(pro: 10, proti: 0; zdržel se: 0).

6. Personální záležitosti MAS
V. Skácel informoval členy Výboru MAS, že v druhé polovině roku 2019 dočasně odejde z kanceláře
MAS jedna z manažerek. Je tedy nutné zajistit plné personální obsazení kanceláře novým
zaměstnancem. Proběhla debata týkající se personálního obsazení pracovního místa manažera pro
realizaci SCLLD, ze které vyplynulo, že členové výboru MAS pověří předsedu výboru MAS zajištěním
plného personálního obsazení kanceláře.

UVMAS/23/2019
a) Výbor MAS projednal personální záležitosti kanceláře MAS pro II. pololetí roku 2019
b) Výbor MAS pověřuje předsedu výboru MAS o zajištění plného personálního obsazení kanceláře
(pro: 10, proti: 0; zdržel se: 0).

7. Různé
 Režie MAS
Ž. Rosová uvedla, že dne 11.6.2019 nám byla schválena ŽOZ podaná dne 25.4.2019 – v ŽOZ jsme
upravovali výši rozpočtu (2020-2023) o nevyčerpané 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) – výše těchto nedočerpaných prostředků je 504.000,-, tak abychom mohli
na zbylou část alokace, která nám byla v rámci vyúčtování ŽOP V nejbližších dnech bude podána
ŽOP za 6. etapu (11/2018 až 4/2019) na částku 643.632,90,-Kč.
Stav účtu MAS Hranicko k 31.5.2019 je 1.914.490,41,-Kč.

 MAP II

V. Závrská uvedla, že během března a dubna 2019 proběhla druhá jednání pracovních skupin a
setkání ředitelů.
V projektu MAP II byly zakoupeny reklamní předměty (psací potřeby, pravítka, pouzdra,
sportovní láhve…) jako součást povinné publicity projektu v celkové částce do 38 716,- Kč.

MAS Hranicko z. s. vyhlásila výtvarnou soutěž „MASKOT pro projekt MAP II“.
Zapojily se děti z MŠ a žáci ZŠ z regionu. Vyhlášení soutěže spojenou s vernisáží proběhlo v
Divadle Stará střelnice 13. května 2019. Vítězný návrh bude součástí nového vizuálu projektu.

23. 4. 2019 Projekt MAP II a jeho základní cíle představila manažerka projektu na poradě
starostů v Hranicích.

Duben 2019 - příprava dotazníkového šetření zaměřeného na zjištění stavu a potřeb v
průřezových tématech projektu (matematická a čtenářská gramotnost a rozvoj potenciálu
každého žáka v dalších oblastech, další potřeby rozvoje škol, inkluzivita školy)

Květen 2019 Dotazníkové šetření na ZŠ a MŠ v regionu zaměřeného na zjištění potřeb v
průřezových tématech (čtenářská gramotnost, matematická gramotnost, rozvoj dalších
kompetencí)
Květen 2019 Tematické workshopy ke zjištění potřeb škol v regionu (čtenářská gramotnost,
matematická gramotnost, rozvoj dalších kompetencí) - jako podklad pro popis potřeb škol v
regionu

18. 6. 2019 Setkání ředitelů - prezentace výsledků šetření potřeb škol v regionu, spolupráce s
OSPOD, vzdělávací aktivity na podzim 2019

19. 6. 2019 ŘV MAP II (2. jednání) aktualizace Strategického rámce, akční plán na rok 2019,
dotazníkovém šetření a tematické workshopy - agregované výsledky pro region, aktualizace
složení ŘV MAP, PS – v rámci diskuze se členové Výboru MAS vrátili k né zcela standartnímu
průběhu jednání ŘV MAP a kritice k projektu MAP I. z úst nového člena ŘV Ivo Lesáka a přijali
k tomuto postoj, kterým má být vyjádření nesouhlasu se slovy pana Lesáka a doporučení
k dodržování jednacího řádu ŘV a jeho bližší doplnění, tak aby forma jednání ŘV odpovídala
formě jednacích řádů povinných orgánů MAS (VH MAS a Výboru MAS).

Červen 2019 Příprava podzimního výjezdu odborného týmu MAP II do MAS Jižní Slovácko
(navštívení škol, sdílení dobré praxe) v termínu 26. – 27 .09. 2019

Vzdělávací aktivity v období březen - červen 2019:
7. 3. 2019 Otevřená hodina v MŠ Drahotuše
4. 4. 2019 Workshop pro rodiče Vzdělávání dětí v Montessori škole, ZŠ Olšovec
18. 4. 2019 Otevřená hodina MŠ Pohádka - Vzdělávání dětí mladších tří let s podporou práce
chůvy, MŠ Pohádka, Hranice
9. 5. 2019 Otevřená hodina v MŠ Pramínek Teplice nad Bečvou zaměřená na environmentální
výchovu a nadané děti
15. 5. 2019 Pracovní dílna s R. Blažkovou - Matematika v běžném životě
16. 5. 2019 Beseda se spisovatelkou Alenou Mornštajnovou
23. 5. 2019 Otevřená hodina v MŠ Všechovice zaměřená na běžný den v MŠ s dvouletými dětmi
4. 6. 2019 Otevřená hodina v MŠ Potštát zaměřená na práci se šlapacími notami
25. 6. 2019 Workshop s Ozoboty na ZŠ Bělotín

 Šablony II

H. Gaďurková uvedla, že do pátku 28. června 2019 do 14 hodin je možné podávat žádosti o
dotaci (ŽoD) do výzvy 02_18_063 Šablony II. V našem regionu je v současné době do této výzvy
podáno 24 projektů, celková výše dotace je cca 20.280.000,-. V současné době připravujeme
ještě 2 další žádosti. 8 škol z našeho regionu ještě realizuje do konce školního roku 2018/2019
Šablony I, v září budeme podávat závěrečné zprávy o realizaci.

 Budoucnost značky MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt®
F. Kopecký uvedl, že dne 6.5. ho v neoficiálním emailu informovala ředitelka HRA o návrhu Správní
rady HRA, aby celá agenda značky MORAVSKÁ BRÁNA byla převedena pod MAS Hranicko. Dne 29.5.
F. Kopecký vyzval Míšu Škrobánkovou k dodání základních informací a podkladů tak, aby tuto žádost
mohla MAS posoudit na nejbližším červnovém zasedání Výboru. Podklady jsme neobdrželi, tudíž pro
teď nemáme co posuzovat. Informaci podáváme Výboru, aby věděl, že v budoucnu velmi
pravděpodobně tuto žádost a podklady oficiálně obdržíme a mohl k tomu případně už nyní rozvést
diskusi. Diskuse rozvedena nebyla, počkáme na zaslání podkladů.

 Spolupráce s polskou LGD „Kraina Dinozaurów“
F. Kopecký informoval o spolupráci s polskou LGD. Jsme partnerem bez finanční účasti v jejich
projektu spolupráce. Zástupci naší MAS mají být členy komise soutěže řemeslných výrobků
v Ozimku 10. 7. 2019. F. Kopecký pošle členům podklady k možnosti účasti.
Další aktivitou je exkurze cca 30 osob z Polska na Hranicko 10. – 11. 10., kterou jsme již začali
organizačně připravovat.

 Přehled podaných žádostí ve Výzvě č.3 MAS-PRV

F. Kopecký informoval, že ve Výzvě bylo podáno 14 žádostí, které projedou hodnocením. Po
opravě tabulky s přehledem podaných projektů, kdy byl jeden projekt omylem zařazen pod jinou
Fichi, jsou opravené výsledky takové, že ve Fichích 11, 12 i 14 zůstanou nevyčerpané prostředky,
ve Fichi 15 nebyl podán ani 1 projekt. Při splnění podmínek programu a získání min. počtu bodů
tak mohou být podpořeny všechny podané projekty.

V. Skácel všem přítomným poděkoval a jednání ukončil.

Vojtěch Skácel
předseda výboru MAS Hranicko

