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Zápis ze schůzky Výboru partnerství, 
konané dne 28. ledna 2014 v kanceláři MAS, Hranice 
 
Přítomni: 
Zdenek Lév, MR Hranicko 
Vojtěch Skácel, FO Rakov 
Alena Veličková, SDH H. Újezd 
Miluše Stržínková, obec Rouské 
Pavla Krbálková, DSO MR Záhoran 
Filip Konečný, Ski klub Hranice, o.s. 
František Maršálek, ZD Partutovice 
Petra Kočnarová, Obec Skalička 
Libor Vykopal, Obec Ústí 
 (9 platných hlasů) 
 
Hosté: 
František Kopecký, MAS Hranicko 
Lucie Machová, MAS Hranicko 
Petr Pajdla, předseda MR Hranicko 
Michaela Škrobánková, ředitelka Hranické rozvojové agentury 
 
Program jednání: 

• definitivní rozdělení úvazku SPL – OPTP – MOS 
• obnovení/prodloužení souhlasu všech 31 obcí se zařazením území obce do území 

působnosti MAS Hranicko 
• zájmové skupiny MAS 

 
Vojtěch Skácel přivítal přítomné a zahájil jednání. 

1) Zapisovatel zápisu – Lucie Machová 
Ověřovatel zápisu – Vojtěch Skácel 

 
2) Definitivní rozdělení úvazku SPL – OPTP – MOS 

V pátek 24.1.2014 proběhla v kanceláři MAS společná schůzka s V. Skácelem, P. Pajdlou, M. 
Škrobánkovou a manažery MAS L. Machovou a F. Kopeckým. Na schůzce se jednalo o 
nástupu Žanety Rosové do MR Hranicko po MD. MRH má vůči Ž. Rosové závazky, před 
odchodem na MD měla smlouvu na dobu neurčitou, MRH by musel vyplácet odstupné ve 
výši 5 měsíčních platů, pokud by jí nezajistil práci. Jelikož se naskytla příležitost MAS čerpat 
100% dotaci z OP TP ve výši až 750.000 Kč, dohodli se předseda MAS a předseda MR 
Hranicko na tom, že L. Machová ukončí PP u MR Hranicko (k 28.2.2014) – MOS na 0,5 úvazku 
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a přenechá ho nastupující Ž. Rosové s účinností od 1.3.2014. Tím pádem nebude od 
uvedeného data v MOS u MR Hranicko zaměstnaný ani jeden z manažerů MAS. Členové byli 
s tímto návrhem seznámeni, členové souhlasí. 
Dále F. Kopecký představil cash flow MAS Hranicko na rok 2014, který je tištěnou přílohou 
tohoto zápisu. Rozpočet se skládá z uspořených finančních prostředků z let minulých (SPL 
2012, 2013) ve výši cca 900.000 Kč, OP TP ve výši 750.000 Kč, půjčka od Městyse Hustopeče 
n/B ve výši 150.000 Kč, členské příspěvky. Uspořené finance ze SPL se musí utratit tento rok, 
pokud někdo z žadatelů ušetří fin. prostředky z projektů, budou taktéž převedeny do zázemí 
MAS, možno až do výše 300.000 Kč. Finance z OP TP ve výši 750.000 Kč se může čerpat 
pouze na mzdy a na nákup služeb. Dle nových informací, NS MAS doporučuje čerpání v OP 
TP (práce na strategii regionu Hranicka 2014-2020) v těchto výších: 90% mzdy, 10% nákup 
služeb (klidně i 95% - 5%). Na základě tohoto doporučení členové VyPa souhlasí. Co se týče 
čerpání mezd v OP TP, budou v tomto programu zaměstnáni u MAS (kromě manažerů MAS 
na 0,8 úvazku) cca 2-3 zaměstnanci HRA + P. Krbálková na částečné úvazky. K dalšímu 
jednání v této věci pověřuje Výbor partnerství předsedu MAS V. Skácela – uzavření 
pracovních smluv, dodatků ke smlouvě a určení výše úvazků a mezd pracovníků HRA + P. 
Krbálkové. K čerpání financí z OP TP dojde u manažerů MAS od ledna 2014, ostatní od 
1.2.2014. 
Vratka půjčky MR Hranicko – ve výši 500.000 Kč, MAS předloží žádost (4.2.2014 zasedání 
rady MR Hranicko) o prodloužení navrácení půjčky ve dvou variantách a to: 

1. Po proplacení dotace z OP TP v prosinci 2014, MAS vrátí MRH 200.000 Kč a po 
proplacení III. Etapy 2014 zbývající část 300.000 Kč. 

2. MAS žádá o prodloužení půjčky ve výši 500.000 Kč do doby, než bude proplacena 
poslední etapa roku 2014, nejpozději do 30.6.2015. 

Žádost o prodloužení půjčky je z důvodu prodloužení čerpání finančních prostředků SPL, do 
konce roku 2014 (uspoření FP). 
 
Usnesení 1: 
Výbor partnerství souhlasí s podáním žádosti o 100% dotaci z OP Technická pomoc ve výši 
750.000 Kč. 
(pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0)   
 
Usnesení 2: 
Výbor partnerství souhlasí s čerpáním finančních prostředků z OP Technická pomoc ve výši 
90% mzdy a 10% nákup služeb z částky 750.000 Kč. 
(pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0)   
 
Usnesení 3: 
Výbor partnerství souhlasí s rozpočtem MAS na rok 2014 dle předneseného znění. 
(pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0)   
 
Usnesení 4: 
Výbor partnerství pověřuje předsedu MAS k dořešení pracovních úvazků z OP Technická 
pomoc dle předneseného znění. 
(pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0)   
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Usnesení 5: 
Výbor partnerství souhlasí s podáním žádosti o prodloužení půjčky od MR Hranicko ve výši 
500.000 Kč. 
(pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0)   
 

3) Obnovení/prodloužení souhlasu všech 31 obcí se zařazením území obce do území 
působnosti MAS Hranicko 

V rámci rozjezdu nového období 2014-2020 musí MAS obnovit/prodloužit souhlas všech 31 
obcí se zařazením území obce do území působnosti MAS Hranicko. Zřejmě finální verze 
metodiky certifikace se spokojí s jedním listem, na který se podepíše všech 31 starostů. 
Nicméně Národní síť MAS i kancelář MAS doporučuje, aby příslušnost k území MAS 
odsouhlasily zastupitelstva nebo Rady obcí. MAS navrhuje odsouhlasit a oficiálně vyzvat obce 
ke schválení usnesení v tomto znění: „Zastupitelstvo/rada obce xy souhlasí se zařazením 
správního obvodu obce xy do území působnosti MAS Hranicko na roky 2014-2020. Jelikož se 
některá zastupitelstva scházejí jen jednou za čtvrt roku, je nutné začít s výzvou obcí už teď. 
Výbor partnerství navrhuje termín do 7.2.2014. Žádost o certifikace se podává v červnu 
2014. 
Tímto souhlasem nesmí obci vzniknout žádné finanční závazky vůči MAS! 
 
Usnesení 6: 
Výbor partnerství schvaluje, aby o zařazení všech 31 obcí do působnosti MAS Hranicko 
rozhodli zastupitelstva či rady obce a souhlasily i s tím spojenou výzvou v předneseném 
znění. 
(pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0)   
 

4) Zájmové skupiny MAS 
V rámci certifikace se bude nově, co se týče členské základny MAS, pracovat s pojmem 
„zájmová skupina“.   
V období 2008-2013 jsme členy MAS dělili na 3 sektory: veřejný (obce, mikroregiony), 
soukromý (zemědělci, podnikatelé, firmy, OSVČ) a neziskový (NNO a fyzické osoby 
nepodnikající). Nyní bude dělení pouze na 2 sektory: veřejný (zůstává stejné) a soukromý 
(vše ostatní nehledě na to, zda člen podniká nebo nepodniká). Stále zůstává podmínka, že:  V 
členské základně a orgánech MAS může mít veřejný sektor max. 49%.  
Navíc teď ale přibývá rozdělení do minimálně 6 zájmových skupin, a opět bude platit 
podmínka: V členské základně a v orgánech MAS nemůže mít ani jedna ze zájmových skupin 
více jak 49% členů/hlasů atp. 
Metodika certifikace k tomu říká: 
partneři/členové MAS tvoří zájmové skupiny, které jsou cíleně zaměřené na určitou 
problematiku naplňování rozvojové strategie. Budou se rozlišovat následující zájmové 
skupiny:  
1. komunální politika,  
2. zemědělství, lesnictví, potravinářství, rybářství,  
3. podnikání v ostatních oblastech  
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4. kultura a historické dědictví  
5. vzdělávání, sociální politika  
6. ostatní  
MAS může vymezit další zájmové skupiny v souladu s SCLLD. Příslušnost k dané zájmové 
skupině definuje partner/člen MAS. 
 
Kancelář MAS navrhuje k uvedeným 6 povinných přidat ještě zájmovou skupinu „podnikání v 
cestovním ruchu“ případně „spolky“. Kancelář MAS navrhuje, aby jako pověřený zástupce 
třeba hasičů nebo jako zemědělec se kromě primární zájmové skupiny přihlásí taktéž k 
zájmové skupině „komunální politika“ a tak nebudeme moci mít třeba ve Výboru naráz víc 
jak 7 starostů/místostarostů naráz. Tento návrh nebyl odsouhlasen. 
Zájmových skupin bude tedy 8. Nebude povinností, aby starosta či místostarosta obce 
automaticky vstoupil do ZS komunální politika, je to na každém, ať si vyberou, do které 
skupiny chtějí patřit. 
 
Usnesení 7: 
Výbor partnerství schvaluje vytvoření 8 zájmových skupin v tomto znění: 

1. komunální politika 
2. zemědělství, lesnictví, potravinářství, rybářství 
3. podnikání v ostatních oblastech  
4. kultura a historické dědictví  
5. vzdělávání, sociální politika 
6. spolky 
7. podnikání v cestovním ruchu 
8. ostatní 

(pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0)   
 

Usnesení 8: 
Výbor partnerství pověřuje každého člena v rámci obnovené přihlášky do MAS přiřadit se 
k jedné nebo více zájmovým skupinám. 
(pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0)   
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Lucie Machová 
 
 
Ověřil: Vojtěch Skácel 


