Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.

Zápis ze schůzky Výboru partnerství,
konané dne 19. srpna 2014 v zasedací místnosti kanceláře MAS
Přítomni:
Vojtěch Skácel, FO Rakov
Libor Vykopal, Obec Ústí
Pavla Krbálková, MR Záhoran
Josef Voldán, Obec Malhotice
Jana Černá, TJ SPV Střítež n/L
Petra Kočnarová, Obec Skalička
Miluše Stržínková, Obec Rouské
Arnošt Hradil, FO Provodovice
(8 platných hlasů)
Hosté:
František Kopecký, MAS Hranicko
Lucie Machová, MAS Hranicko
Zuzana Zajícová, MAS Hranicko
Program jednání:
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Projekt Sdružení místních samospráv
Projekt Spolupráce 2015, 22. kolo PRV
Ukončení projektu OPTP
Půjčka od městyse Hustopeče nad Bečvou
Aktuální informace o propagačních akcích MAS, příprava publikace a kalendáře
Stav projektu TJ Býškovice
Farmářský trh Regionu Hranicko
Volné prostředky SPL
Členské příspěvky 2015
Aktuální informace o stavu projektů Spolupráce
Ukončení právního vztahu HRA a MAS
Standardizace MAS
Informace o přípravě nových stanov
Přijmutí brigádníka Tomáše Václavíka
Ukončení pracovního poměru Lucie Machové

Vojtěch Skácel úvodem přivítal přítomné, vyzval novou pracovnici MAS Zuzanu Zajícovou,
aby se krátce představila a poté zahájil jednání.
Zapisovatel zápisu – Zuzana Zajícová
Ověřovatel zápisu – Vojtěch Skácel
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1) Projekt Sdružení místních samospráv (SMS)
F. Kopecký informoval o změně typu úvazků pro zaměstnance MAS nově na dohodu o provedení
práce (DPP) s limity max. 300h/os/rok a max. 10 000,- Kč/os/měsíc. Po celou dobu trvání projektu je
vyhrazeno na mzdy 280 000,- Kč. Do konce roku 2014 bude vyčerpáno max. 420 hodin a do konce
projektu v roce 2015 je hodinový rozsah stanoven na 920 hodin, což vymezuje prostor pro dalšího
zaměstnance MAS. Ten bude s velkou pravděpodobností potřebný i pro budoucí projekt Spolupráce.
Rovněž se účastí na projektu SMS ušetří finance z programu LEADER.
M. Stržínková vznesla dotaz, v čem se projekt SMS liší od projektu MOS. F. Kopecký odpověděl,
že v projektu SMS se zaměstnanci MAS stávají současně zaměstnanci SMS (např. mzdy budou zasílány
z účtu SMS a vůbec neprojdou účetnictvím MAS). V. Skácel doplnil, že projekt slouží k vytvoření
doplňků Strategie za tematické oblasti pro období 2014-2020. F. Kopecký dodal, že na jednom
z příštích setkání Výboru bude potřeba vybrat jedno z těchto témat pro řešení v projektu SMS. V.
M. Stržínková navrhla, aby se třetím zaměstnancem projektu SMS stal předseda V. Skácel a aby tak
byla vyplacena odměna za jeho práci. V. Skácel uznal, že práce je v tomto období mnoho a několik
hodin týdně věnuje MAS, zároveň ale připomenul, že koncem roku 2014 se chystá volební valná
hromada, kde se bude volit předseda. F. Kopecký reagoval, že by se odměna předsedovi mohla
vyplatit z prostředků LEADER. V. Skácel uzavřel konstatováním, že budou přichystána variantní řešení
a na jedné z dalších schůzí Výboru bude rozhodnuto o dalším postupu.
Usnesení 1: Výbor bere na vědomí přednesené změny podmínek a nemá proti nim námitek. Současně
Výbor souhlasí s přijetím třetího zaměstnance SMS od roku 2015. Princip odměn bude vyřešen
v průběhu dalších jednání Výboru.
(pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0)
2) Projekt Spolupráce 2015, 22. kolo PRV
F. Kopecký informoval, že je vyhlášeno poslední kolo projektu Spolupráce, náplň projektu je omezena
na společné vytváření metodik ve třech oblastech: monitoring a evaluace MAS; organizační postupy
při výběrů projektů; přidaná hodnota projektů Spolupráce. Vzhledem k tomu, že MAS má za sebou 6
projektů a 7. realizuje, F. Kopecký doporučil téma Přidaná hodnota projektů Spolupráce. Min. počet
zapojených MAS je 4, celkem je alokováno 500 000,- Kč na MAS, z čehož min. 80 % musí jít na
mzdové náklady. Uznatelné výdaje jsou za období 09/2014 až 06/2015, přičemž naše MAS chce
projekt začít realizovat od 01/2015, protože do konce roku je financování zajištěno z LEADERU. Proto
se budou hledat takové spolupracující MAS, které začnou ve stejný termín. F. Kopecký upozornil na
dopad projektu na cashflow s tím, že ale podmínky bankovního úvěru byly výhodně zlepšeny, výše
úvěru byla zvýšena z částky 500 000,- Kč na 750 000,- Kč. Největší propad na cashflow se očekává
během 11/2014. Projekt Spolupráce umožní zajištění financování MAS do roku 2015.
Usnesení 2: Výbor bere informace ohledně projektu Spolupráce a o podmínkách úvěru na vědomí
a souhlasí s doporučeným tématem i počátkem běhu projektu.
(pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0)
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3) Ukončení projektu OPTP
F. Kopecký informoval, že se dopracovává Strategie rozvoje regionu a koncem srpna bude
zveřejněna. Hranická rozvojová agentura vystaví fakturu za segmenty strategie na částku 101 156,Kč. Žádost o proplacení bude podána nejpozději 26. 9. 2014.
Usnesení 3: Výbor bere na vědomí výše uvedené.
(pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0)
4) Půjčka od městyse Hustopeče nad Bečvou
F. Kopecký připomněl dohodu s městysem Hustopeče nad Bečvou o zápůjčce částky ve výši 150 000,Kč na předfinancování projektů MAS mimo SPL. Vzhledem k dosavadní dobrému cashflow se půjčka
odkládá na 10/2014.
Usnesení 4: Výbor nemá proti půjčce ani jejímu odložení na říjen 2014 námitek.
(pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0)
5) Aktuální informace o propagačních akcích MAS, příprava publikace a kalendáře
F. Kopecký informoval o průběhu propagačních akcí v regionu, jejichž je MAS spolupořadatelem, a
uvedl, že program probíhá dle plánu (viz příloha Kalendář akcí) až na obec Polom, která se několik dní
před konáním akce z dohody vystoupila. Samotná akce se tak konala bez spoluúčasti MAS. Před
každou akcí si v kanceláři MAS spolupořadatelé vyzvednou balíček propagačních materiálů, balík
zpravodajů Regionu Hranicko a jednu velkoplošnou plachtu a po víkendu je spolu s plakátem
propagující akci zase dovezou zpět do kanceláře MAS.
Usnesení 5: Výbor souhlasí s tím, že využití volných prostředků z odstoupených akcí bude rozhodnuto
na jednom z příštích jednání Výboru.
(pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0)
6) Stav projektu TJ Býškovice
F. Kopecký informoval o projektu, který realizuje TJ Býškovice. Předseda TJ Býškovice odstoupil
z funkce a dosud se nepodařilo zvolit nového, a za TJ Býškovice tak nemá kdo podepsat smlouvu o
dílo a jednat v dalších právních úkonech. V. Skácel navrhl, aby MAS důrazně doporučila zvolení
nového předsedy, aby nebyla ohrožena realizace projektu.
Usnesení 6: Výbor souhlasí s návrhem V. Skácela.
(pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0)
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7) Farmářský trh Regionu Hranicko
F. Kopecký informoval o konání Farmářského trhu dne 10. 10. 2014. Po domluvě s HRA vznikl nápad
rozšířit akci o propagaci MAS, půjčovnu kol a koloběžek a značky Moravská brána.
Usnesení 7: Výbor souhlasí s navrženým s programem Farmářského trhu Regionu Hranicko.
(pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0)
8) Volné prostředky SPL
F. Kopecký informoval, že v rozpočtu SPL zůstává stále 180 000,- Kč, pro které dosud není stanoveno
využití.
Usnesení 8: Výbor souhlasí, že tento bod bude šířeji projednáván na jednom z příštích jednání.
(pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0)
9) Členské příspěvky 2015
Zázemí MAS bude v příštím programovém období hrazeno z 95% dotace a navrhl proto, aby Výbor
začal přemýšlet nad způsobem získání finančních prostředků na pokrytí 5% výše nákladů. Jednou
z možností je, dle F. Kopeckého, úprava výše členských příspěvků. L. Machová namítla, že členské
příspěvky slouží k pokrytí jiných nákladů a jejich pouhé navýšení by nebylo dostatečné.
Usnesení 9: Výbor souhlasí, že na jednom z příštích jednání budou navrženy varianty členských
příspěvků pro rok 2015.
(pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0)
10) Ukončení právního vztahu HRA a MAS
F. Kopecký pro zvýšení transparentnosti navrhuje, aby byl pro budoucí období zrušen právní vztah
mezi HRA a MAS, kdy MAS je spoluzakladatelem HRA. Situaci by bylo dobré vyřešit před podáním
žádosti o standardizaci MAS, v rámci které budou prověřovány mimo jiné vlastnické a majetkové
vztahy MAS. HRA jako zájmové sdružení právnických osob má pouze dva zakladatele, proto nestačí
pouze vypovědět zakladatelskou smlouvu. HRA si buď musí najít nového zakladatele, nebo se musí
transformovat na jinou právní subjektivitu. Transformaci na spolek HRA nepovažuje za vhodnou,
transformace na ústav by byla vhodná, ale není možná. HRA by totiž musela do likvidace a založit si
nové IČ jako ústav, s čímž souvisí ztráta historie organizace, což je rovněž nežádoucí. Proto jediným
řešením zbývá nalézt jiného zakladatele. Za tímto účelem bylo jednáno s představiteli města Hranice,
zda by se město Hranice nestalo zakladatelem. Vedení města navrhlo předložit 5 variantních řešení
různých možností.
P. Krbálková s M. Stržínkovou navhrly, ať se spoluzakladateli stanou mikroregiony (Záhoran, Podlesí,
Rozvodí, Hranicko), vyřešil by se tak problém minimálního počtu zakladatelů a nebyl by klíčovým
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odstup jednoho z nich. V. Skácel uzavřel, že studii variantních návrhů městu dodají, nicméně pouze
pro 2 varianty.
Usnesení 10: Výbor rozhodl o vypracování návrhů pro 2 varianty, nikoli pro 5 a rovněž souhlasí, aby
byl tento bod dále projednán na jednom z příštích jednání.
(pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0)
11) Aktuální informace o stavu projektů Spolupráce
F. Kopecký podal informace o dění v rámci projektu Moravsko-polské cesty tradic a poznání, který se
nachází ve fázi ukončení aktivit projektu a byla podána žádost o proplacení. U projektu Za poznáním a
odkazem předků II stále neproběhla kontrola na místě ze strany SZIF a projekt Hudební a filmová
muzea probíhá dle harmonogramu.
12) Příprava nových stanov
F. Kopecký informoval o nutné změně stanov vzhledem k NOZ a také, že už se na změně začalo
postupně pracovat. Byla vytvořena první pracovní verze a na příštím jednání Výboru bude předložena
k připomínkám.
Usnesení 11: Výbor souhlasí s přepracováním stanov dle NOZ a bere na vědomí, že tento bod bude
dále projednáván na dalších jednáních.
(pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0)
13) Přijmutí brigádníka Tomáše Václavíka
F. Kopecký a L. Machová společně popsali dobré pracovní výkony studenta oboru Regionální rozvoj
Tomáše Václavíka, který v kanceláři MAS absolvoval praktickou stáž, a proto Výboru navrhli přijmout
ho na placenou brigádu. Pracovní náplní bude organizační zajištění propagačních akcí MAS.
Usnesení 12: Výbor souhlasí s přijetím brigádníka T. Václavíka a stanovil mu odměnu ve výši 16 000,Kč hrubého za 20 pracovních dní.
(pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0)
14) Ukončení pracovního poměru Lucie Machové
L. Machová informovala o svém záměru ukončení pracovního poměru v MAS. S výpovědí čeká až na
podpis pracovní smlouvy u jiného zaměstnavatele.
Bod Standardizace MAS se z důvodu časové náročnosti programu nestihl projednat. Bude proto
zařazen do programu příštího jednání Výboru partnerství.

Ověřil: Vojtěch Skácel

Zapisovatel: Zuzana Zajícová

