
 

Zápis z jednání Valné hromady MAS Hranicko,  

19. dubna 2016, Sál obecního úřadu v Partutovicích 

 

Přítomni: 

1. Pavla Krbálková, MR Záhoran 

2. Daniela Tvrdoňová, obec Rouské 

3. Alena Veličková, SDH Horní Újezd 

4. Vojtěch Skácel, FO Rakov  

5. Marcela Tomášová, MR Hranicko 

6. Petr Pajdla, obec Střítež n/L 

7. Miluše Stržínková, Juko Rouské 

8. Václav Vomáčka, městys Hustopeče n/B 

9. Petr Březík, FO Hranice 

10. Mirko Troup, FO Hranice 

11. Oldřich Šnajdárek, SHR Klokočí 

12. Miroslav Wildner, FO Hranice 

13. Jana Černá, TJ Střítež n/L 

14. František Kopecký, FO Rakov 

15. Eduard Kavala, obec Bělotín 

16. Ivan Fibich, ZŠ a MŠ Bělotín 

17. Eduard Tomeček, TJ Sokol Horní Újezd 

18. Jiří Čoček, SZ Střítež n/L 

19. Jaroslav Šindler, obec Partutovice 

20. Petra Kočnarová, obec Skalička 

21. Ladislav Lesák, obec Býškovice 

22. Marta Kuličková, Sargánek, spol. s r.o. 

23. Filip Konečný, SKI Klub Hranice 



 

24. Josef Voldán, Obec Malhotice 

 

Omluveni: 

1. Jaroslav Jiříček, GC Radíkov 

2. Blanka Hlaváčková, Pension Ostravanka 

 

Hosté:  

Žaneta Rosová, MAS Hranicko 

Zuzana Zajícová, MAS Hranicko 

Tomáš Václavík, MAS Hranicko 

Hana Gaďurková 

 

V. Skácel pozdravil a uvítal přítomné, poté upozornil na to, že shromáždění VH MAS není 

usnášeníschopné (přítomno jen 24 členů z 56, pro usnášeníschopnost nutná nadpoloviční 

většina členů viz stanovy čl. 10, bod 7.). Dle stanov byla o 30 minut později zahájena 

náhradní valná hromada MAS.  

 

Program jednání: 

1. Zahájení, jmenování zapisovatelky, návrh ověřovatelů zápisu a programu jednání 

2. Kontrola plnění usnesení z předcházejících jednání VH MAS 

3. Zpráva kontrolní komise 

4. Výroční zpráva MAS Hranicko za rok 2015 

5. Schválení hospodářského výsledku MAS Hranicko za rok 2015 

6. Členské příspěvky MAS Hranicko na rok 2016 

7. Přehled účasti členů spolku na Valných hromadách MAS Hranicko v roce 2015 

8. Návrh na schválení darování muzejních expozic mini muzeí Býškovice a Bělotín 

9. Zhodnocení situace v MAS během dokončování strategie SCLLD 



 

10. Různé (transformace HRA z. s. p. o., aktuální stav projektů/žádostí: Příměstské 

tábory, MAP, SCLLD, Režie MAS, rozpočet kanceláře MAS na rok 2016), diskuze 

11. Závěr 

 

1) Zahájení, jmenování zapisovatelky, návrh ověřovatelů zápisu a programu jednání 

Pan Skácel všechny uvítal na VH a předal úvodní slovo dnešnímu hostiteli panu Šindlerovi. 

Poté pan Skácel přečetl program dnešního jednání VH a dotázal se, zda má někdo ze členů 

VH MAS námitky proti programu nebo návrhy na jeho změnu. Vystoupila paní Černá, která 

požádala o zařazení nového bodu do programu, a to projednání situace okolo transformace 

Hranické rozvojové agentury z.s.p.o. na zapsaný spolek (podkladový materiál k tomuto bodu 

byl všem přítomným členům VH MAS Hranicko rozdán na začátku VH). Pan Skácel uvedl, že 

dle Jednacího řádu VH MAS Hranicko z.s.,odstavce III. Příprava jednání VH, bodu 4. se návrhy 

předkládají vždy písemně pověřené osobě alespoň 3 dny před jednáním, výjimečně 

nejpozději před zahájením VH MAS, proto budeme o zařazení tohoto bodu do programu 

hlasovat. Dále uvedl, že dle jeho názoru se zařazení tohoto bodu do programu rozchází 

s usnesením Výboru MAS: 

 UVMAS/23/2016  

a) Výbor MAS po projednání schvaluje transformaci HRA z. s. p. o. (na zapsaný spolek) v souladu s ustanovením 

§ 3051 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 

b) Výbor MAS ukládá členům výboru MAS delegovaným do správní rady HRA z. s. p. o. prosazovat transformaci 

dle důvodové zprávy 

(pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0) 

Dále konstatoval, že na Radě MR Hranicko 18.4.2016 vzešel návrh provést v HRA z.s. audit. 

Proto pan Skácel navrhuje uskutečnit společné jednání zástupců MAS Hranicko z.s. a MR 

Hranicko, kde budou dohodnuty společní kroky dalšího postupu. 

Paní Černá na to reagovala, že výše uvedeným pan předseda Skácel zpochybňuje tvrzení, 

které ona sama uvedla ve zprávě, která byla předložena na začátku VH přítomným. 

Pan Wildner doporučuje členům VH tuto záležitost projednat veřejně na této VH. 



 

Pan Kavala uvedl, že je třeba si říct, jaký je zájem MAS Hranicko – z Výboru MAS vzešlo, že 

chceme transformovat. 

Paní Černá na toto reagovala, že se o transformaci bavíme již půl roku a stále se to nikam 

neposunulo, oficiálně nebylo osloveno ani město Hranice, všechna tyto fakta jsou 

uveřejněna ve zprávě. 

Paní Stržínková uvedla, že bez přípravy a podrobnějšího prostudování obdrženého materiálu 

nelze rozhodovat. 

Hlasování o zařazení navrženého bodu paní Černou (pro: 7, proti: 15, zdržel se: 2). Návrh 

nebyl přijat. 

 

UVHMAS/9/2016 
a) VH MAS jmenovala zapisovatelku dnešního jednání Žanetu Rosovou. 
b) VH MAS schválila ověřovateli zápisu Marcelu Tomášovou a Jaroslava Šindlera 
c) VH MAS schvaluje program jednání VH v nezměněném znění 
(pro: 24, proti: 0, zdržel se: 0) 
 

2) Kontrola plnění usnesení z předcházejících jednání VH MAS 

Pan Skácel uvedl, že se jedná o kontrolu plnění usnesení z posledního jednání VH MAS 9. 

února 2016. 

UVHMAS/2/2016 – členství tří subjektů ukončeno, usnesení splněno 

UVHMAS/3/2016 – Plán činnosti kanceláře MAS, realizace probíhá průběžně, usnesení 

splněno 

UVHMAS/4/2016 – Rozpočet zázemí MAS Hranicko na realizaci projektu SCLLD v letech 2015 

– 2022, realizace probíhá průběžně, usnesení splněno 

UVHMAS/5/2016 – volba členů VK, usnesení splněno 

UVHMAS/6+7/2016 – dne 23. února letošního roku proběhlo jednání Výboru MAS, jehož 

jedním z bodu bylo, s titulu pověření VH MAS, projednání a následné schválení soustavy 

indikátorů SCLLD. Dále pak dne 26. února 2016 emailovým hlasováním „na dálku“ bylo 

přijato usnesení výboru MAS z titulu pověření VH MAS o přijetí aktualizované sady indikátorů 

programových rámců MAS-OPZ a MAS-PRV SCLLD a jejich cílových hodnot, následně 29. 



 

února 2016 bylo provedeno podání žádosti o podporu strategie Komunitně vedeného 

místního rozvoje, usnesení splněno 

 

UVHMAS/10/2016 
a) VH MAS projednala zprávu o kontrole plnění usnesení z předcházejícího jednání VH MAS 
b) VH MAS schvaluje zprávu o kontrole plnění usnesení z předcházejícího v předneseném 
    znění 
(pro: 24, proti: 0, zdržel se: 0) 
 

3) Zpráva kontrolní komise 

V. Vomáčka (předseda KK), uvedl, že zprávu KK všichni obdrželi v podkladových materiálech 

k prostudování. Vyzdvihnul nalezené skutečnosti: MAS Hranicko nemá svého závodního 

lékaře, vnitřní směrnice je nutné přepracovat, vytvořit podrobný organizační řád – schéma 

nadřízenost a podřízeností v rámci Výboru a managementu, který se bude aktualizovat vždy 

při jakékoliv změně pozic/úvazků jednotlivých lidí, lhůty vyúčtování cestovních příkazů jsou 

stále nedodržovány, smlouva s účetní firmou neobsahuje sankce, a nakonec ve smlouvách o 

mobilním vybavení chybí informace o usnesení VH, kdy VH MAS tyto smlouvy schválila. 

Pan Skácel uvedl, že vůči nálezům KK přijal management a Výbor následující opatření: 

- závodní lékař – oslovíme MUDr. Vindiše – termín do 31. května 2016, odpovědná osoba: 

vedoucí kanceláře MAS 

- vnitřní směrnice – nutno přepracovat a nechat schválit Výbor a VH, termín: do 30. června 

2016 předložit výboru MAS přepracované směrnice ke schválení, O: vedoucí kanceláře MAS 

- vytvořit podrobný organizační řád – schéma nadřízenost a podřízeností v rámci Výboru a 

managementu, který se bude aktualizovat vždy při jakékoliv změně pozic/úvazků 

jednotlivých lidí, termín: do 30. června 2016 předložit výboru MAS přepracovaný Organizační 

řád ke schválení, O: vedoucí kanceláře MAS 

- lhůty vyúčtování cestovních příkazů – Kopecký zpětně u sebe podrobně identifikoval, že se 

jednalo o problém do konce května 2015, od té doby výrazné zlepšení, za období 1. 6. – 31. 

12. 2015 zpoždění u 2 CP o 5 resp. 10 dnů, zbytek ve lhůtě. V roce 2016 rovněž dodržuje 



 

termíny. Opatření dodržení lhůty pro schválení cestovních příkazů vždy do 10. dnů 

následujícího měsíce, O: předseda výboru MAS 

- smlouva s účetní – bude se měnit kvůli zvýšenému objemu služeb (+ 6 lidí v MAP apod.), 

bude doplněna formulace o sankcích,  

- doplnění smluv o mobilním vybavení, po dohodě předsedů Výboru a KK, budou čísla 

usnesení připnuta ke stávajícím smlouvám 

Výbor MAS ve svém usnesení ze dne 13. dubna 2016 doporučil VH schválit zprávu KK. 

 

UVHMAS/11/2016 
VH MAS po projednání schvaluje zprávu Kontrolní komise o kontrole činnosti MAS Hranicko 
z. s. za rok 2015 
(pro: 24, proti: 0, zdržel se: 0) 
 

4) Výroční zpráva MAS Hranicko za rok 2015 

Pan Kopecký okomentoval Výroční zprávu za rok 2015 v krátké prezentaci. Výroční zpráva 

byla všem členům MAS Hranicko zaslána v podkladových materiálech. Uvedl, že Výroční 

zpráva je tentokrát hodně podrobná a precizní, je jasně vidět, že jsme v roce 2015 stihli 

opravdu hodně aktivit a projektů, poděkování kolegyni Zuzaně Zajícové za grafické 

zpracování a sazbu, tím pádem nebylo nutné zadávat ke grafickému zpracování.  

Pan Konečný se dotázal, zda se dá říct, že naše MAS je v porovnání s jinými úspěšná a dotázal 

se, jak jsme vnímáni na celorepublikové úrovni. Pan Kopecký na to reagoval, že nám chybí 

společné ukazatele pro srovnání jednotlivých MAS navzájem, proto nelze objektivně říct, jak 

jsme jako MAS úspěšní. Dle jeho názoru toho MAS rok 2015 stihla spoustu. Např.u všech 

realizovaných projektů v roce 2015 nám byly dotace proplaceny v téměř 100% výši. 

Výbor MAS ve svém usnesení ze dne 13. dubna 2016 doporučil VH schválit výroční zprávu za 

rok 2015. 

 

UVHMAS/12/2016 
VH MAS po projednání schvaluje Výroční zprávu MAS Hranicko z. s. za rok 2015 
(pro: 24, proti: 0, zdržel se: 0) 



 

 

5) Schválení hospodářského výsledku MAS Hranicko za rok 2015 

Pan Kopecký uvedl dle komentáře paní účetní, že všechny realizované zakázky v roce 2015 

byly ztrátové, viz. tabulka níže. Náklady na realizaci byly vyšší než dotace, které byly na 

zakázky získány. HV ve výši 180 535,- se skládá z členských příspěvků za rok 2015 (126 875,-), 

přijatých darů (od Mgr. Jaromíra Bláhy 2057,- a od Městysu Hustopeče 36 611,--poměrná 

část) a provozních výnosů souvisejících výhradně s hlavní činností (korekce odpisů majetku 

stavby Hudebního muzea).  

Zakázka Výsledek  

Kopecky POV -86081 

14ZAK00016 Hudební muzea -371515 

15ZAK00019: PS 2015 -1642 

12ZAK00012:Moravsko-polske cesty -65470 

15ZAK00018: IROP -142 411 

14ZAK00017: Ostatní akce -1109 

SMS -40 831 

Soutěž minimuzea -600 

Centrála – nezařazené N a V +890194 

HV 180535 

Rozdíl výše HV ve Výroční zprávě 2015 a tímto komentářem je z důvodu zaokrouhlování na 

celé tisíce v jednotlivých položkách účetní sestavy. 

Pan Pajdla se dotázal, zda se kladný HV nemusí utratit do 3 let. Tuto otázku bude 

management konzultovat s paní účetní. 

 

UVHMAS/13/2016 
VH MAS po projednání schvaluje hospodářský výsledek MAS Hranicko z. s. za rok 2015 
v předneseném znění 
(pro: 24, proti: 0, zdržel se: 0) 
 



 

6) Členské příspěvky MAS Hranicko na rok 2016 

Pan Kopecký uvedl, že management MAS nepředpokládá změnu výše členských příspěvků 

nastavených v roce 2015, nicméně doporučuje, aby se o výši příspěvků hlasovalo každý rok 

na VH, aby tak VH každý rok aktivně potvrdila vůli platit členské příspěvky v této výši. Pro rok 

2016 je to naposled, co ještě neznáme přesnou výši způsobilých výdajů režií MAS (přesněji 

řečeno nevíme, co vše do způsobilých výdajů zahrneme a kolik nám tedy zůstane 

nezpůsobilých výdajů). Od roku 2017 pojedeme podle jasných pravidel a tím budeme vědět 

přesnou výši 5% spolufinancování, VH se tak pro rok 2017 bude rozhodovat, zda 5% 

spolufinancování + neuznatelné výdaje jsou schopny pokrýt jen členské příspěvky a v jaké 

výši nebo zda a v jakém rozsahu se rozběhne zisková činnost MAS.  

Současná výše členských příspěvků: 

� Fyzická osoba nepodnikající 800 Kč 

� Fyzická osoba podnikající 1000 Kč 

� Právnická osoba podnikající 2000 Kč 

� Nestátní nezisková organizace 800 Kč 

� Příspěvkové organizace obcí, subjekty se státní či krajskou účastí 800 Kč 

� Obec 1000 Kč + 5 Kč/obyvatele 

� Dobrovolný svazek obcí 1000 Kč/členská obec 

 

UVHMAS/14/2016 
VH MAS po projednání schvaluje členské příspěvky na rok 2016 ve stejné výši, jako byly 
v roce 2015 
(pro: 24, proti: 0, zdržel se: 0) 
 

7) Přehled účasti členů spolku na Valných hromadách MAS Hranicko v roce 2015 

Členům byla promítnuta tabulka účasti na VH MAS Hranicko v roce 2015. Pan Skácel uvedl, 

že se potkáváme s problémem být usnášeníschopní jak na VH tak na Výboru MAS, proto 

hodláme vyzvat členy Výboru MAS, kteří v poslední době na Výbor přestali docházet, aby 

zvážili své setrvání ve výboru. 



 

Pan Konečný se dotázal, zda by nebylo od věci zjistit od členů, kteří přestali na jednání 

chodit, proč tomu tak je. Pan Skácel uvedl, že např. od členů výboru, kteří přestali jednání 

navštěvovat, se mu dostalo informací, že nemají čas, že mají hodně práce. 

Pan Kopecký se domnívá, že někteří členové chápou členství v MAS jen jako jakýsi informační 

servis, kterým si čl. příspěvkem předplácí. Dle jeho názoru také vidí menší motivaci zapojovat 

se do činnosti MAS u spolků a to z toho důvodu, že nadcházející programové období jim 

nemá v oblasti dotací moc co nabídnout. 

 

UVHMAS/15/2016 
VH MAS bere na vědomí přehled účasti členů na Valných hromadách MAS Hranicko v roce 
2015 
(pro: 24, proti: 0, zdržel se: 0) 
 

8) Návrh na schválení darování muzejních expozic mini muzeí Býškovice a Bělotín 

Pan Skácel uvedl, že už v květnu 2015 skončila udržitelnost projektu Spolupráce „Za 

poznáním a odkazem předků“ vybudování muzeí v Bělotíně a Býškovicích, nicméně smlouva 

o výpůjčce prostor kvůli časové rezervě byla uzavřena až do 31. 12. 2015. Nyní je tedy čas, 

pokud MAS bude souhlasit, darovat majetek pořízený z dotace na obě obce, oba starostové 

s přijetím daru souhlasí. Je potřeba dořešit: - lze takto darovat i hodnotu investovaných 

stavebních výdajů do zdí, podlah, rozvodů? Musí se vytvořit soupis darovaného majetku, 

kolik čeho se daruje, účetní dodala inventární karty obou muzeí, kde je uvedena aktuální 

hodnota po 5 letech odpisů (dalších 55 let je před námi), dle vzoru mobilního vybavení 

připravit Darovací smlouvu, poslat návrh obcím, aby si schválili u sebe. Pro MAS to není 

prioritní záležitost, management doporučuje VH schválit samotný akt darování a pověřit 

předsedu MAS všemi dalšími kroky až po podpis darovacích smluv a předávacích protokolů 

včetně, termín do konce června. Nebo ponechat schválení darovacích smluv na Výbor a VH 

v červnu. Pro info VH další termíny ukončení udržitelnosti projektů: 

26.7.2017 – Potštát, Všechovice  

2.11.2017 – Horní Újezd, Skalička 



 

11.2.2019 – Hustopeče 

Výbor MAS ve svém usnesení ze dne 13. dubna 2016 doporučil VH darování schválit. 

 

UVHMAS/16/2016 
VH MAS po projednání schvaluje darování vybavení muzeí v Bělotíně a Býškovicích a 
pověřuje management MAS přípravou darovacích smluv a předávacích protokolů. 
(pro: 24, proti: 0, zdržel se: 0) 
 

9) Zhodnocení situace v MAS během dokončování strategie SCLLD 

Pan Skácel uvedl, že zajisté členové spolku nebo alespoň určitá část zaznamenala během 

vypracování a dokončování podání žádosti o podporu strategie Komunitně vedeného 

místního rozvoje naší MAS vznesenou kritiku na procesní postup a dodržování stanovených 

termínů během vypracování žádosti. Celou záležitostí se zabýval na svém pracovním 

zasedání výbor MAS, které proběhlo dne 17. března tohoto roku, pozvaným hostem byl i 

předseda kontrolní komise Ing. Vomáčka. Výbor se zejména zabýval otázkami, zda vznesená 

kritika byla oprávněná a jaká přijmout opatření tak, abychom to budoucna se vyhnuli těmto 

situacím. V prvé otázce se drtivá většina členů výboru shodla na tom, že kritika byla 

oprávněná a to zejména nedodržením původního termínu podání žádosti o podporu 

strategie, který byl na interní poradě kanceláře MAS konané dne 4. ledna 2016 a následně i 

na jednání výboru MAS, které se konalo 19. ledna 2016 stanoven na 15. února 2016. Tento 

termín byl bez upozornění učiněném předsedovi nebo členům výboru MAS vedoucím 

kanceláře MAS nedodržen. Zjevným důvodem nedodržení termínu bylo opožděné zahájení 

prací na dokumentaci. Dále pak procesní způsob schválení strategie, kdy opět až při jednání 

na výboru dne 9. 2. 2016, které předcházelo minulé VH byl vedoucím manažerem MAS 

sděleno, že požádá o přenesení odpovědnosti za schválení sady indikátorů z VH na výbor 

MAS. V našich stanovách je sice možnost přenesení určitých odpovědností z VH na výbor, ale 

z hlediska kontrolních orgánů (MMR, FÚ, NKÚ atd.) toto může být bráno jako procesní 

pochybení. Správně a do budoucna i pro naši větší jistotu měla být celá žádost o podporu 

strategie včetně schválení sady indikátorů schválena VH MAS. Předseda konstatuje, že i toto 



 

pochybení nastalo v důsledku opožděného zahájení prací na příslušné dokumentaci. Bohužel 

již v minulosti a bylo to zmíněno i v jeho emailovém vyjádření měl vedoucí kanceláře MAS 

opakovaně problémy s dodržování termínů. Před i po pracovním jednání výboru předseda 

celou situaci konzultoval s některými členy výboru a předsedou KK. Z jednání i z konzultací 

vyplynuly tyto závěry: 

- zavedení interních porad kanceláře MAS za účasti předsedy, obvykle 1x za týden 

- osobní pohovor s vedoucím kanceláře MAS s písemným odůvodněním odnětí 3 měsíční 

pohyblivé odměny 

- zavedení jiného systému příprav, prezentace, odpovědnosti i stanovení termínů při 

jednáních výboru MAS 

- jak na záležitost upozornila i zpráva KK vypracování nového Organizačního řádu schéma 

nadřízenost a podřízeností v rámci Výboru a managementu, který se bude aktualizovat vždy 

při jakékoliv změně pozic/úvazků jednotlivých lidí 

Nakonec se dotázal pana Kopeckého, zda se k tomu chce také vyjádřit. Pan Kopecký uznal 

své pochybení, uvedl, že měl na zodpovědnost tvorbu celého dokumentu strategie a měl 

také poslední slovo co se týče obsahu. Získal tak dojem, že on sám si může stanovit termín 

dokončení strategie a usoudit, kdy je dokument na také úrovni, že je možné říct, že je hotov. 

Domnívá se, že strategie MAS Hranicko je kvalitní, podali jsme ji jako zhruba 60. MAS v ČR ze 

180 MASek. Také jeho aktivní zapojení do emailové výměny názorů nebylo příliš šťastné. 

Pan Voldán uvedl, že mu to nedává smysl. Kopeckého nadřízeným je Výbor MAS, tzn. že 

termíny dané výborem jsou nedotknutelné. Na hodnocení Kopeckého práce má právo Výbor 

MAS potažmo předseda MAS, jestli to bylo včas a v pořádku by tedy měl říct Výbor MAS. 

Kopecký odpověděl, že byl vyzván předsedou zda chce reagovat, proto tak učinil. 

Paní Stržínková uvedla, že až čas ukáže, jak toto porušení bylo závažné. Mrzí ji jen jedna věc, 

že předseda MAS na tuto situaci měl reagovat dříve. Díky této situaci odchází člen MAS (MR 

Záhoran přesněji P. Krbálková), která byla velice platným členem v MAS Hranicko, Pavla 

Krbálková měla o dění kolem strategie informace, které my ostatní dohromady nedáme a 

nad tímto je třeba se zamyslet, že náš opouští cenný člen MAS. Pan Skácel reagoval, že aby 



 

mohl na danou situaci reagovat včas, musel by mít informace, spoustu informací k daným 

tvrzením si musel sám dohledávat, a proto ty opožděné reakce, ale uznává, že měl zasáhnout 

dříve. Opožděně, ale přece byly učiněny nápravné kroky, o kterých se zmínil dříve. 

 

UVHMAS/17/2016 
VH MAS bere na vědomí zhodnocení situace v MAS během dokončování SCLLD 
(pro: 22, proti: 0, zdržel se: 2) 
 

10) Různé (transformace HRA z. s. p. o., aktuální stav projektů/žádostí: Příměstské tábory, 

MAP, SCLLD, Režie MAS, rozpočet kanceláře MAS na rok 2016), diskuze 

→ Výběrové řízení – Animátor škol/Projektový manažer MAS 

V. Skácel uvedl, že dne 23. února 2016 bylo vyhlášeno výběrové řízení na pozici Animátor 

škol/projektový manažer. Do stanoveného data příjmu žádostí bylo podáno celkem 14 žádostí. 

Dnem 16. března 2016 byla předsedou MAS jmenována Výběrová komise pro doporučení 

vhodného kandidáta výboru MAS. Složení Výběrové komise: Skácel, Konečný, Vomáčka, Kopecký 

Dne 22. března 2016 proběhlo otevírání obálek, následně bylo členy Výběrové komise provedeno 

vyhodnocení jednotlivých uchazečů a následně pozvání čtyř vybraných uchazečů k ústním 

pohovorům, nejlépe z ústního pohovoru, jehož součástí byl také test na PC, vyšla paní Mgr. 

Gaďurkové. Výbor MAS 13. dubna 2016 rozhodl dát na doporučení Výběrové komise a uzavřít 

pracovní poměr s paní Mgr. Gaďurkovou (nástup od 1.5.2016 na dobu určitou a to do 31. 

prosince 2018). Poté předal slovo paní Gaďurkové, která se představila a řekla pár slov o sobě. 

 

→ aktuální stav projektů/žádostí: Příměstské tábory, MAP, SCLLD, Režie MAS, rozpočet 

kanceláře MAS na rok 2016 

Příměstské tábory – MAS Hranicko se stala nositelem projektu Příměstské tábory, který 

prochází nyní věcným hodnocením. Zhruba 150% převis žádostí nad alokací. 

SCLLD – 29. února 2016 podána Strategie rozvoje regionu Hranicko, nyní čekáme na kontrolu 

formálních náležitostí, proces se stále ze strany MMR prodlužuje, ve fázi věcného hodnocení 

je zatím cca 10 MAS. 



 

Žádost na Režie MAS – výbor stanovil termín vypracování žádosti na 6.5. 2016, žádost 

budeme podávat až když projde Strategie rozvoje regionu Hranicko (SCLLD)  formálním 

hodnocením 

Rozpočet kanceláře MAS -  jedeme podle plánu rozpočtu, v dubnu 2016 jsme již obdrželi 

Návratnou finanční výpomoc z Ol. Kraje ve výši 400 000 Kč na náš bankovní účet. O úvěr 

z banky na předfinancování režií MAS můžeme zažádat až po vydání právního aktu na projekt 

Animační a provozní činnost MAS. 

MAP – nyní prochází věcným hodnocením, jedná se o projekt, který se zabývá 4 oblastmi: 

Předškolní vzdělávání a péče, Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání, . 

Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem, . Podnikavost, 

polytechnika, kariérové poradenství. Veškeré informace k tomuto projektu naleznete na 

webových stránkách http://www.regionhranicko.cz/map, kde také uveřejňujeme informace 

o plánovaných seminářích a dalších akcích v rámci tohoto projektu. 

Paní Černá uvedla, že Město Hranice na tento projekt poskytlo MAS Hranicko půjčku ve výši 

1.200.000 Kč. Pan Václavík uvedl, že důvodem proč je tento projekt tak důležitý pro ZŠ a MŠ, 

je budoucí čerpání investičních dotací. 

 

→ transformace HRA z. s. p. o., 

Pan Skácel uvedl, že Výbor MAS na svém posledním jednání 13.4.2016 (usnesením 

UVMAS/23/2016)  po projednání schválil transformaci HRA z. s. p. o. (na zapsaný spolek) 

v souladu s ustanovením § 3051 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. A 

dále Výbor uložil svým členům delegovaným do správní rady HRA z. s. p. o. prosazovat 

transformaci dle důvodové zprávy. Uvedl, že po dnešním návrhu paní Černé žádá VH MAS, 

aby ho pověřila svolat společné jednání zástupců MAS Hranicko MR Hranicko, aby z tohoto 

jednání vznikl společný dokument, ve kterém bude navržen postup při transformaci HRA 

z.s.p.o. 

Paní Černá uvedla, že bychom se měli chovat jako svébytný spoluzakladatel a měli bychom 

zaujmout samostatné stanovisko, né nutně ve shodě s MR. Požadavky na finanční vyrovnání 



 

jsou dle jejího názoru nereálné. Domnívá se, že výsledkem toho všeho bude, že HRA z.s.p.o. 

zanikne a její iniciativu převezme někdo jiný. Rušit HRA s.r.o. je nerozumný krok. 

V průběhu tohoto jednání se omluvili a odešli: Konečný, Kavala a Fibich. 

Pan Pajdla uvedl, že dne 18.4.2016 měli Radu MR Hranicko, kde byl přítomen také pan 

starosta Města Hranice, který zde řekl, že Město Hranice se chce do jednání o transfomaci 

také vložit, chce aby se město stalo dalším členem a loboval za zachování s.r.o. 

Paní Černá uvedla, že chápe důvod, proč MAS Hranicko usiluje o rozvázání vztahů z HRA 

z.s.p.o.,ale není jí jasné, proč MR Hranicko chce totéž, vždyť důvodem proč založili HRA 

z.s.p.o. bylo, aby měl MR Hranicko servisní organizaci, která jim bude psát projekty. 

Paní Kočnarová na toto reagovala, že MR Hranicko změnilo přístup, platí si svoji manažerku, 

která jim píše projekty. 

Pan Pajdla uvedl, že po transformaci HRA z.s.p.o. na spolek, jim bylo nabídnuto, aby v nově 

vzniklém spolku byl MR Hranicko čestným členem, což si na Radě MR Hranicko řekli, že pro 

ně není přijatelné. 

 

UVHMAS/18/2016 
VH MAS pověřuje předsedu Výboru MAS iniciovat společné jednání zástupců MAS Hranicko a 
MR Hranicko a stanovit postup při transformaci HRA z.s.p.o. 
(pro: 19, proti: 0, zdržel se: 2) 
 

11) Závěr 

Pan Skácel všem poděkoval za účast na VH MAS a jednání ukončil. 

 

Zapsala: Žaneta Rosová     Ověřili:  Jaroslav Šindler 

        Marcela Tomášová 

 

Vojtěch Skácel, předseda Výboru MAS Hranicko 

 

 


