
 

Zápis z jednání Valné hromady MAS Hranicko,  

10. dubna 2018, velký sál zámku Potštát 

 

Přítomni: 

1. Vojtěch Skácel, FO Rakov  

2. Václav Vomáčka, Městys Hustopeče n.B. 

3. Václav Stodůlka, BSM - kovovýroba s.r.o. 

4. Alena Veličková, SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Horní Újezd 

5. Jaroslav Šindler, obec Partutovice 

6. František Kopecký, FO Rakov 

7. Marcela Tomášová, MR Hranicko 

8. Ivan Fibich, ZŠ a MŠ Bělotín 

9. Eduard Kavala, Obec Bělotín 

10. Mirko Troup, FO Hranice 

11. Robert Sargánek, Sargánek, spol. s r.o. 

12. Zdeněk Růžička, Lázně Teplice n. Bečvou  

13. Petr Pajdla, obec Střítež n/L 

14. Petr Březík, občan Hranice 

15. Jana Černá, TJ Střítež nad Ludinou, z.s. 

16. Marie Honová, Statky Potštát, a.s. 

17. Ladislav Lesák, Obec Býškovice 

18. Richard Gadas, FO Paršovice 

19. Jaroslav Jiříček, GOLF CLUB Radíkov, z.s. 

20. Miroslav Wildner, FO Hranice 

21. Oldřich Šnajdárek, SHR Klokočí 



 

22. Radovan Mikuš, občan 

23. Daniela Tvrdoňová, obec Rouské – přišla později 

24. Jiří Čoček, SZ Střítež n/L – přišel později 

 

Omluveni: 

Petra Kočnarová, obec Skalička 

Eduard Tomeček, TJ Sokol Horní Újezd 

Blanka Hlaváčková, Penzion Ostravanka 

Miluše Stržínková, CAO-JS JUKO, z.s. 

Vladimíra Kubešová, Tělocvičná jednota SOKOL Hranice 

Petr Zaremba, Jednota spotřební družstvo v Uherském Ostrohu 

 

Hosté:  

René Passinger, Město Potštát 

Žaneta Rosová, MAS Hranicko 

Hana Gaďurková, MAS Hranicko 

Karolína Berousková, MAS Hranicko 

 

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

usnášeníschopné (přítomno jen 22 členů z 51, pro usnášeníschopnost nutná nadpoloviční většina 

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

hromada MAS.  

V úvodu nás na Potštátě uvítal pan starosta R. Passinger. 

Poté V. Skácel přečetl program jednání VH MAS. 

 

Program jednání: 



 

 

1. Úvodní ustanovení (Zapisovatel a ověřovatelé zápisu; Schválení programu) 

2. Kontrola plnění usnesení 

3. Forma odměny členů orgánů MAS Hranicko 2018 

4. Smlouva o výkonu funkce předsedy Výboru MAS Hranicko 

5. Členské příspěvky na rok 2018 

6. Schválení fichí MAS-PRV pro Výzvu č. 2, Aktualizace Interních postupů MAS-PRV 

7. Schválení kritérií věcného hodnocení pro výzvu MAS-IROP  Sociální podnikání 

8. Změna Strategie CLLD  – Rozšíření  o programový rámec OPŽP 

9. Různé 

 Režie MAS 

 Infrastruktura MŠ v IROP 

 Šablony II. 

 MAP II. 

Program byl upraven v bodu č. 6 přidáním Aktualizace Interních postupů MAS-PRV, zrušením bodu 

č. 7. Schválení kritérií věcného hodnocení pro výzvu MAS-IROP  Sociální podnikání a doplnění bodu 

Různé o projekt MAP II. 

 

V. Skácel se dotázal, zda má někdo z členů VH MAS námitky proti programu nebo návrhy na jeho 

změnu? Nikdo nevystoupil. 

 

Úvodní ustanovení (Zapisovatel a ověřovatelé zápisu; Schválení programu) 

UVHMAS/12/2018 

a) VH MAS jmenovala zapisovatelku dnešního jednání Žanetu Rosovou. 

b) VH MAS schválila ověřovatele zápisu: Jaroslav Šindler, Petr Pajdla. 



 

c) VH MAS schvaluje program jednání VH v předneseném znění. 

(pro: 22, proti: 0, zdržel se: 0)  

 

1. Kontrola plnění usnesení 

V. Skácel uvedl, že se jedná o kontrolu plnění usnesení z posledního jednání VH MAS ze dne 

7.2.2018 

UVHMAS/1/2018 

a) VH MAS jmenovala zapisovatelku dnešního jednání Žanetu Rosovou. 

b) VH MAS schválila ověřovatele zápisu: Petru Kočnarovou, Zdeňka Růžičku. 

c) VH MAS schvaluje program jednání VH v předneseném znění. 

UVHMAS/2/2018 

a) VH MAS projednal zprávu o kontrole plnění usnesení z předcházejících jednání VH MAS 

b) VH MAS schválila zprávu o kontrole plnění usnesení z předcházející VH v předneseném znění 

UVHMAS/3/2018 

a) VH MAS projednala neuhrazené čl. příspěvky za rok 2017 

b) VH MAS vylučuje Klubko Malhotice, z. s. z členství v MAS Hranicko 

Klubku Malhotice, z. s. byl zaslán dne 19.2.2018 dopis Ukončení členství v MAS Hranicko s povinností uhradit 

čl. příspěvek za rok 2017, na základě tel. rozhovoru nám bylo sděleno, že Klubko Malhotice čl. příspěvek 

neuhradí. 

UVHMAS/4/2018 

a) VH MAS bere na vědomí zprávu předsedy Výboru MAS za období 2015-2017 

UVHMAS/5/2018 

a) VH MAS zvolila členy Výboru MAS: Obec Střítež nad Ludinou, Vojtěch Skácel, Obec Partutovice, Obec 

Skalička, SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Horní Újezd, Mirko Troup, Mikroregion Hranicko, 

Městys Hustopeče n. B., Ski klub Hranice, spolek, TJ Střítež nad Ludinou, z.s., TJ Sokol Horní Újezd, 

z.s. 

UVHMAS/6/2018 



 

a) VH MAS zvolila členy KK MAS: Obec Rouské, Lázně Teplice n. B., Ochránci Záhorské přírody a vod 

Býškovice, z.s., Tělocvičná jednota SOKOL Hranice, Obec Teplice n.B. 

UVHMAS/7/2018 

a) VH MAS bere na vědomí zvolení nového předsedy Výboru MAS Vojtěcha Skácela 

b) VH MAS bere na vědomí zvolení nového místopředsedy Výboru MAS Městys Hustopeče nad Bečvou 

zastoupený Václavem Vomáčkou 

c) VH MAS bere na vědomí zvolení nového předsedy KK MAS Lázně Teplice nad Bečvou zastoupené 

Zdeňkem Růžičkou 

UVHMAS/8/2018 

a) VH MAS projednala Plán činnosti kanceláře MAS 2018 

b) VH MAS schválila Plán činnosti kanceláře MAS 2018 

Usnesení plněno průběžně. 

UVHMAS/9/2018 

a) VH MAS projednala kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti, věcného hodnocení ve fichích 

MAS-OPZ 07 Sociální služby a MAS-OPZ10 Prorodinná opatření, Interní postupy MAS-OPZ a Etický 

kodex MAS-OPZ.   

b) VH MAS schválila kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti, kritéria věcného hodnocení ve fichích 

MAS-OPZ 07 Sociální služby a MAS-OPZ10 Prorodinná opatření, Interní postupy MAS-OPZ a Etický 

kodex MAS-OPZ.   

Usnesení plněno průběžně. 

UVHMAS/10/2018 

a) VH MAS projednala aktualizované Interní postupy MAS-PRV 

b) VH MAS schválila aktualizované Interní postupy MAS-PRV 

Dnes budou v bodě č. 2 projednány další aktualizace Interních postupů MAS-PRV. 

UVHMAS/11/2018 

a) VH MAS projednala možnosti rozšíření SCLLD o programový rámec OPŽP a článek 20 programového 

rámce MAS-PRV 



 

b) VH MAS ukládá managementu MAS zahájit činnosti nutné k rozšíření SCLLD o programový rámec 

OPŽP a o článek 20 v programovém rámci MAS-PRV 

Účast na informačním semináři + proběhlo šetření zájmu mezi obcemi viz. samostatný bod dnešního 

jednání. 

 
UVHMAS/13/2018 

a) VH MAS projednal zprávu o kontrole plnění usnesení z předcházejících jednání VH MAS 

b) VH MAS schválila zprávu o kontrole plnění usnesení z předcházející VH v předneseném znění 

(pro: 22, proti: 0, zdržel se: 0)  

Na jednání přišel pan J. Čoček. 

Přítomno členů: 23 

 

2. Forma odměny členů orgánů MAS Hranicko 2018  (Výboru MAS a KK MAS) 

V. Skácel uvedl, že v roce 2017, byly na doporučení z Centra pro regionální rozvoj (CRR), uzavřeny 

se členy orgánů MAS (kromě předsedy Výboru MAS) dohody o provedení práce (DPP), což se 

osvědčilo i při vyúčtování těchto dohod v Režiích MAS. Management MAS proto navrhuje, aby 

odměňování členů orgánů MAS Hranicko (Výboru MAS a KK MAS) v roce 2018 bylo opět formou 

DPP s délkou trvání na celé volební období tzn. do 7.2.2021 

Obecně k DPP: do 10.000 Kč se z nich neodvádí odvody, jen srážková daň, dělají se výkazy práce, 

limit v režiích MAS na DPP je 120Kč/hod. 

Management MAS navrhuje, aby byla výplata DPP  byla sdružována do časových úseků, aby 

pověřený pracovník managementu MAS spolu s předsedou výboru MAS hlídali množství 

odpracovaných hodin tak, aby nebyl překročen limit 10 tis. Kč tzn., že průběžně bude doplňována 

tabulka Docházka členů na jednání a práce na SCLLD, dle které Výbor MAS rozhodne o termínu 

vyplacení odměn členům orgánů MAS.  

(v podkladech byl zaslán vzor DPP pro členy orgánů). 



 

Dále uvedl, že Výbor MAS na svém jednání dne 4.4.2018 schválil DPP jako formu odměny členů 

orgánů MAS Hranicko 2018-2021 a doporučil VH MAS schválit DPP jako formu odměny členů 

orgánů MAS Hranicko 2018-2021. 

Na jednání přišla paní D. Tvrdoňová. 

Přítomno členů: 24 

 

F. Kopecký uvedl, že při tvorbě rozpočtu pro Režie MAS bylo na odměny členů orgánů počítáno 

s částkou 40.000,-Kč za rok, což víme, že již nyní nebude dostačující. Naproti tomu v rozpočtu pro 

Režie MAS dochází k nižšímu čerpání jiných výdajů (např. režijní výdaje, nákup služeb, spotřeba 

materiálu…) z čehož vyplývá, že ve výsledku nejspíš nepřekročíme plánovanou výši rozpočtu. 

Management MAS se chystá provést aktualizaci Rozpočtu Režií MAS na podzim 2018, kdy již 

budeme znát výsledky, zda uspějeme s projektem MAP II. jehož realizace se projeví v rozpočtu 

Režií MAS snížením neinvestičních výdajů.  

 

UVHMAS/14/2018 

a) VH MAS projednala formu odměny Výboru MAS a Kontrolní komise MAS Hranicko pro roky 

2018 -2021 formou DPP. 

b) VH MAS schválila formu odměny Výboru MAS a Kontrolní komise MAS Hranicko pro roky 

2018 -2021 formou DPP. 

(pro: 23, proti: 0, zdržel se: 1)  

 

3. Smlouva o výkonu funkce předsedy Výboru MAS Hranicko 

V. Skácel uvedl, že od 1.7.2017 byl předseda výboru MAS odměňován na základě Smlouvy o výkonu 

funkce (SOVF), s odměnou ve výši 5.000,-Kč/měsíc vyplácenou jednou za 3 měsíce. Ve SOVF 

předsedy výboru MAS je uvedeno v odstavci 6 Trvání smlouvy a závěrečná ustanovení bodu 6.2 



 

V případě, že Výbor MAS zvolí opakovaně předsedu na další funkční období, zůstává tato smlouva 

v platnosti a účinnosti i po dobu trvání funkce jako předsedy Výboru MAS i v tomto dalším funkčním 

období. Byl tedy sepsán Dodatek č. 1 ke SOVF předsedy Výboru MAS Hranicko 2018 (byl součástí 

příloh), kterým došlo k úpravě dat v odstavci 2 Předmět smlouvy a v odstavci 6 Trvání smlouvy a 

závěrečná ustanovení.  

Výbor MAS na svém jednání dne 4.4.2018  projednal a schválil Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výkonu 

funkce předsedy Výboru MAS Hranicko a doporučil VH MAS schválit tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě 

o výkonu funkce předsedy Výboru MAS Hranicko. 

 

UVHMAS/15/2018 

a) VH MAS projednala odměňování předsedy na základě Smlouvy o výkonu funkce předsedy 

Výboru MAS ze dne 1.7.2017 

b) VH MAS projednala Dodatek č. 1 ke SOVF předsedy Výboru MAS Hranicko na funkční 

období 2018-2021  

c) VH MAS schválila Dodatek č. 1 ke SOVF předsedy Výboru MAS Hranicko na funkční období 

2018-2021  

(pro: 24, proti: 0, zdržel se: 0)  

 

4. Členské příspěvky na rok 2018 

V. Skácel uvedl, že členské příspěvky MAS Hranicko v roce 2017 byly v této výši: 

 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 

Dodal, že všichni členové MAS Hranicko uhradili čl. příspěvky za rok 2017, kromě Klubko Malhotice 

z.s., které proto bylo vyloučeno z MAS Hranicko VH dne 7.2.2018. Čl. příspěvek již neuhradí. 

V roce 2017 činila suma zaplacených čl. příspěvků MAS Hranicko 109.500,-Kč. 

Výbor MAS na svém jednání dne 4.4.2018  projednal a schválil členské příspěvky na rok 2018 ve 

stejné výši jako v roce 2017 a doporučil VH MAS schválit členské příspěvky na rok 2018 ve stejné 

výši jako v roce 2017. 

 

UVHMAS/16/2018 

a) VH MAS po projednání schválila výši členských příspěvků pro rok 2018 ve stejné výši jak 

v roce 2017 

(pro: 24, proti: 0, zdržel se: 0)  

 

5. Schválení fichí MAS-PRV pro Výzvu č. 2, Aktualizace Interních postupů MAS-

PRV 

V. Skácel uvedl, že dne 27.3. 2018 proběhla PS Ekonomický rozvoj za hojné účasti 15 osob, která 

prošla preferenční kritéria Fichí 11, 13 a 14 a navrhla sadu úprav. V podkladech byly zaslány finální 

podoby Fichí, níže management popisujeme změny, rovněž předkládá Valné hromadě k rozhodnutí 

ještě 2 další návrhy, kterými se PS nezabývala: 

F11 Rozvoj zemědělských podniků 

Kritérium 1 Vytvoření celého či částečného pracovního místa s přímou vazbou na projekt – zrušení kritéria, projekty z 1. výzvy 

naplnily indikátor za celé období 
 

K3 Zvýhodnění certifikovaných ekologických zemědělců – doplnění také o integrovanou produkci za polovinu bodů 

 

K4 Preference staveb a stabilních technologií oproti projektům zaměřeným výhradně na nákup mobilních strojů – rozšíření 

škály na 10/8/6/4 body za min. 100/75/50/25% výdajů na stavby nebo pevné technologie 



 

 

K5 Preference držitelů značek a certifikátů kvality – zrušení taxativního seznamu, ponecháme na žadatelích, co doloží a dále doplnit 

zvýhodnění faktu, kdy si zemědělec dál zpracovává svou produkci, i když nemá žádnou značku 

 

K7 Žadatel hospodaří v LFA – změna škály na 4/3/2/1 bod za 100/75/50/25% půdy v LFA (nově ANC) 

 

K8 Kvalita podnikatelského plánu (platí pro všechny Fiche): mírné zjednodušení vzoru podnikatelského plánu a drobné úpravy 

bodovací tabulky (viz podklady ve změnovém režimu)  

 

F12 Zemědělské a potravinářské produkty 

K6 Žadatel má méně než 50 zaměstnanců. – PS neprobírala, zvážit, zda toto (vylučovací) kritérium za 100 bodů nezrušit nebo 

alespoň zásadně zmírnit. O Fichi byl malý zájem, podán jen 1 projekt. Zájemce ZD Záhoří Soběchleby nepodal žádost se záměrem 

modernizace pekárny, protože kritérium nesplňuje, o dotaci má nově zájem fa Váhala a aspo. Z Hustopeč, která je středním podnikem 

s více než 200 zaměstnanci 

 

E. Kavala uvedl, že dle jeho názoru je tato Fiche zaměřena na podporu malých podniků a proto by 

toto kritérium ponechal.  

Někteří členové měli jiný názor a shodli se na tom, že by bylo vhodné bodovou hranici tohoto 

kritéria snížit na 30 bodů.  

Návrh zmírnit min. počet bodů ve Fichi z 220 na 210, jediný projekt ve Výzvě č.1 dosáhl právě min. počet bodů. 

 

Z jednání Odešel pan P. Pajdla. 

Přítomno členů: 23 

 

Předseda Výboru MAS proto nechal hlasovat o 2 variantách: 

1. Ponechání bodové hranice kritéria K6 na 100 bodech (pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0)  

1. Snížení bodové hranice kritéria K6 na 30 bodů (pro: 17, proti: 2, zdržel se: 0) 

 

 

F13 Drobné podnikání 

Z jednání Odešla paní A. Veličková. 

Přítomno členů: 22 



 

K1 Vytvoření celého či částečného pracovního místa – úprava bodů z 20/10/0 na 10/5/0, indikátor pracovních míst plníme 

nadstandardně 

Výhrady vůči tomuto kritériu projevil V. Stodůlka, který uvedl, že je velmi těžké najít vhodného 

pracovníka na řemeslné pozice, proto se přiklání ke zrušení tohoto kritéria. 

Předseda Výboru MAS proto nechal hlasovat o 2 variantách: 

1. Zmírnění bodové hranice kritéria K1 na 10/5/0 bodů (pro: 21, proti: 0, zdržel se: 0)  

2. Zrušení kritéria K1 (pro: 1, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

K2 Preference projektů zaměřených na drobnou řemeslnou činnost a maloobchod ve velikosti mikropodniku – rozdělení kritéria 

za 10 bodů na 2 samostatné kritéria: 5 bodů za řemeslnou činnost a maloobchod, 5 bodů za velikost mikropodnilk 

 

K3 Preference umístění provozovny/sídla v menších obcích – bude doplněno i o všechny místní části, které mají na Hranicku 

charakter malých obcí např. Lhotka, Velká, Rybáře, Valšovice, Slavíč, Středolesí, Uhřínov, Kunčice, Lučice, Nejdek, Hranické Loučky, 

Poruba, Vysoká, Boškov, Kovářov, Kyžlířov, Lipná, Hluzov. 

K5 Preference obnovy nevyužitých prostor – návrh zrušit kritérium, v 1. výzvě měli všichni žadatelé 0 bodů, takže kritérium nijak 

nepomohlo žádosti rozřadit 

Nové kritérium - Preference staveb a stabilních technologií oproti projektům zaměřeným výhradně na nákup mobilních strojů 

PS neprobírala. Překlopit i do této Fiche podporu především stavebních rekonstrukcí a pevných technologií. Hodně projektů mělo ve 

výdajích nákup užitkového auta, což by pro MAS nemělo být prioritou (stejně jako u zemědělců) 

Kopecký před VH rozeslal účastníkům PS fiche k závěrečnému připomínkování, následně přečetl 

připomínku k zavedení tohoto kritéria, která navrhuje kritérium nezařazovat, jelikož např. 

řemeslníci a opraváři pracují většinou v terénu a automobil je pro ně stejně důležitý, jako pro 

někoho jiného výrobní dílna.  

Předseda Výboru MAS následně nechal hlasovat o 2 variantách: 

1. Zavedení nového kritéria do fiche F13 (pro: 2, proti: 0, zdržel se: 0)  

2. Nezavedení nového kritéria do fiche F13 (pro: 18, proti: 0, zdržel se: 2) 

 

 

F14 Podnikání v cestovním ruchu 

K2 Spolupráce s destinačním managementem turistické lokality Hranicko – popisuje se míra naplnění 9 typických aktivit, body byly 

za naplnění 5 z nich. Návrh snížit na 7 popisovaných aktivit a body udělovat za naplnění alespoň 4 z nich. 
Nové kritérium - Délka praxe nebo vzdělání v oboru – návrh překlopit kritérium, které se osvědčilo v F13 i do této Fiche 



 

 

UVHMAS/17/2018 

VH MAS schvaluje v upraveném znění Fiche 11 Rozvoj zemědělských podniků, Fiche 12 Zemědělské 

a potravinářské produkty, Fiche 13 Drobné podnikání a Fiche 14 Podnikání v cestovním ruchu pro 

Výzvu č.2 dotačního programu MAS-PRV. 

(pro: 22, proti: 0, zdržel se: 0)  

 

Aktualizace Interních postupů MAS-PRV pro Výzvu č. 2 

F. Kopecký uvedl, že ve směrnici MAS „Interní postupy MAS-PRV“ došlo k lehké aktualizaci 

v některých bodech. Změny vycházejí ze zkušeností z Výzvy č. 1 a opravují některé drobné formální 

nepřesnosti. Uvedl, že podklad byl zaslán k dnešnímu jednání ve změnovém režimu jako verze 5. 

V. Skácel se dotázal, zda má někdo dotaz či připomínku k aktualizaci Interních postupů MAS-PRV. 

 

UVHMAS/18/2018 

a) VH MAS po projednání schválila aktualizované Interní postupy MAS-PRV 

(pro: 22, proti: 0, zdržel se: 0)  

 

6. Změna Strategie CLLD  – Rozšíření  o programový rámec OPŽP 

V. Skácel uvedl, že národní síť MAS ČR vyjednala s Řídícím orgánem OP Životní prostředí možnost 

rozšíření programových rámců strategií CLLD o programový rámec OPŽP. MASky, které této 

možnosti využijí tak mohou vyhlásit vlastní dotační program OP ŽP s vlastní dosud neupřesněnou 

alokací (mluvilo se zatím o cca 10 milionech Kč/MAS).  

Podpora by se týkala 3 oblastí:  

a) Realizace ÚSES (100 nebo 80% dotace) 

b) Protierozní opatření (80% dotace) 

c) Realizace sídelní zeleně v obcích nad 500 obyvatel  (60% dotace) 



 

F. Kopecký absolvoval informační seminář v Praze, ze kterého vyplynula jedna zásadní věc: OPŽP 

má v těchto oblastech už nyní problém rozdělovat finanční alokace, pravidelně ve Výzvách OPŽP 

zůstávají nerozdělené prostředky kvůli malému zájmu. Podmínky pro čerpání dotací přes MAS 

nepřináší žadatelům žádné výhody oproti čerpání napřímo a je tedy otázkou, zda se pouštět do 

administrativně náročné přípravy dotačního programu nebo spíše vybídnout obce k tomu, aby  

podávaly projekty do OPŽP. Na druhou stranu alokace by byla jasně vyhrazena pro náš region, ŘO 

OPŽP v případě většího zájmu MASek zvažuje, že by omezilo přímé Výzvy a dotace do těchto 

oblastí by šla už jen přes MAS. MAS by pomáhala žadatelům v roli konzultantů a „nárazníkové 

zóny“ mezi ŘO OPŽP a žadateli. 

Kancelář provedla průzkum zájmu mezi obcemi. Reagovalo 5 obcí viz tato tabulka: 

obec Město Potštát Býškovice Bělotín Všechovice Hranice 

Realizace 
ÚSES 1 projekt? 1 projekt??   1 projekt 0 projektů 

Protierozní 
opatření 0 projektů 1 projekt??     0 projektů 

Realizace 
sídelní 
zeleně  2 projekty 1 projekt?? 1 projekt 1 projekt 0 projektů 

Stručný 
popis 
projektu 
č.1  

Parková výsadba 
v podzámčí 2019 
- 2020   

parkové 
úpravy ve 
středu obce     

Stručný 
popis 
projektu 
č.2  

Parková výsadba 
u spodního 
kostela 2019 - 
2021         

Stručný 
popis 
projektu 
č.3  

Poldr Modrá 
Hvězda 2019 - 
2021         



 

Prostor pro 
Vaše 
komentáře, 
vzkazy, 
poznámky 

Rozpočty se 
budou muset 
aktualizovat vše 
za cca 9000000,-
Kč 

Mám 
vyhlédnuty 2 
- 3 oblasti. 
Musím s tím 
seznamit ZO, 
které musí 
daný záměr 
schválit. 
Ptám se? Kdy 
je nejzašší 
termín 
sdělení 
případného 
zájmu? 

Odmítnout 
nárokových 
10 milionů 
bych 
považoval za 
chybu.   

Zatím nám 
všechny projekty 
podané do OPŽP i 
v minulosti v 
těchto oblastech 
byly schváleny, 
necítíme tudiž 
potřebu čerpat 
jinde. 

Zvažované 
projekty 
chci raději 
podat do: 

tam i tam podle 
toho, kde budou 
dříve vyhlášené 
výzvy       

pouze individuální 
výzvy OP ŽP 

 

Podrobná prezentace k podporovaným aktivitám viz zde:  

http://nsmascr.cz/content/uploads/2018/03/doporuceni-pro-MAS-nove-aktivity-OPZP.pdf  

Členové Výboru MAS na jednání 4.4.2018 diskutovali nad rozšířením SCLLD o programový rámec 

OPŽP, shodli se na tom, že bychom si neměli tuto možnost uzavírat, proto Výbor MAS schválil, aby 

MAS podala  změnu SCLLD (rozšíření o programový rámec OPŽP) a o rozběhu dotačního programu 

OPŽP (tj. příprava výzvy, tvorba preferenčních kritérií, rozdělení alokace) rozhodla během léta 

2018, podle aktuální připravenosti projektových záměrů a zájmů obcí. 

 

UVHMAS/19/2018 

a) VH MAS po projednání schvaluje rozšíření SCLLD o programový rámec OP Životní prostředí.  

(pro: 22, proti: 0, zdržel se: 0)  

 

http://nsmascr.cz/content/uploads/2018/03/doporuceni-pro-MAS-nove-aktivity-OPZP.pdf


 

7. Různé 

 Režie MAS 

V. Skácel uvedl, že dne 30.10.2017 jsme podali Žádost o změnu (ŽOZ)-úprava fin. plánu: navýšení 

investic ve 3. etapě, úprava datumu předložení Žádosti o platbu (ŽOP). ŽOZ nám byla schválena 

8.11.2017.  

Dne 28.11.2017 jsme podali ŽOP za 3. etapu (5/2017 až 10/2017) v celkové výši 1.082.331,04,-Kč.  

Na základě věcné kontroly ŽOP došlo k úpravě na částku 1.080.771,04,-Kč. V rámci administrativní 

kontroly ŽOP na CRR nám byly uděleny korekce ve výši 2.218,62,-Kč (týkaly se pracovních cest 

Kopeckého a Berouskové a nezpůsobilé aktivity ve výkazu práce V. Skácela). Dne 9.3.2018 jsme 

obdrželi depeši o ukončení administrativního ověření ŽOP za 3 etapu – výše schválených 

způsobilých výdajů byla 1.078.552,42,-Kč. V rámci průběžné platby na mzdy a doklady za období 

5/2017 až 7/2017nám už dříve bylo schváleno a proplaceno 448.178,99,-Kč. Tzn. že MAS byla na 

účet 14.3.2018 připsána na  účet 598.854,74,-Kč  což je 95% z celkových 630.373,421,-Kč (100%). 

Pozn. Zpoždění mezi podáním ŽOP v listopadu 2017 a vyplacením peněz v březnu 2018 byl 

způsoben finanční závěrkou státního rozpočtu – kdy MMR nemůže provádět platby na účty 

příjemců od poloviny prosince do začátku února. 

Dodal, že dne 27.2.2018 jsme odeslali průběžnou platbu na mzdy za období 11/2017 až 1/2018 

(část 4. etapy) v celkové výši 466.243,-Kč. V rámci kontroly jsme neměli žádné nezpůsobilé výdaje a 

tak nám dne 22.3.2018 bylo na účet proplaceno 95% čili 442.930,85,-Kč. 

 

UVHMAS/20/2018 

Valná hromada MAS bere na vědomí aktuální stav Režií MAS 

(pro: 22, proti: 0, zdržel se: 0)  

 

 Infrastruktura MŠ v IROP 



 

V. Skácel uvedl, že Výbor MAS alokoval do 4. výzvy MAS-IROP Infrastruktura ZŠ celkem 9 853 971 Kč 

celkových způsobilých výdajů. V rezervě pro budoucí výzvu ponechal 1 634 318 Kč určených pro 

Infrastrukturu MŠ a 1 052 631 Kč určených pro Infrastrukturu ZŠ. Před rozhodnutím Výboru MAS o 

vybraných/nevybraných projektech ve 4. výzvě MAS-IROP a možnému navýšení alokace z budoucí 

rezervy provedla kancelář MAS finální průzkum mezi MŠ, zda opravdu nemá nikdo z nich zájem o 

přípravu projektu do MAS-IROP. Na zaslaný email nikdo nereagoval, F. Kopecký se dotazoval ještě 

na Semináři k šablonám, kde mu 18 účastníků tento nezájem potvrdilo. 

 

UVHMAS/21/2018 

Valná hromada MAS bere na vědomí informace o Infrastruktuře MŠ v IROP. 

(pro: 22, proti: 0, zdržel se: 0)  

 

 Šablony II. 

H. Gaďurková uvedla, že dne 28. 2. 2018 byla vyhlášena výzva číslo 02_18_063 Šablony II. Jedná se 

opět o projekty tzv. zjednodušeného vykazování, ve kterém jsou definovány aktivity a k nim výstupy, 

které se vykazují. Cílem výzvy je podpořit mateřské, základní, základní umělecké školy a školská 

zařízení pro zájmové vzdělávání (střediska volného času, školní družiny a školní kluby) formou 

projektů zjednodušeného vykazování.    

Aktivity jsou zaměřeny na: 

 osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických 

pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a odborníků z praxe,  

 pomoc školám a školským zařízením pro zájmové vzdělávání při společném vzdělávání 

dětí/žáků/studentů, a to možností personálního posílení o školního asistenta, školního 

psychologa, školního speciálního pedagoga, sociálního pedagoga, příp. chůvu v mateřské 

škole 



 

 mimoškolní aktivity, spolupráci s rodiči dětí a žáků, kariérové poradenství žáků a aktivity 

rozvíjející metody výuky s využitím ICT. 

 

příjem žádostí probíhá přes ISKP14+ od 28. 2. 2018 do 28. 6. 2019 do 14:00:00 

možná realizace: nejdříve lze začít 1. 8. 2018, nejpozději lze začít 1. 9. 2019 (Pokud žadatel realizuje 

Šablony pro MŠ a ZŠ I, je možné datum zahájení fyzické realizace projektu ve výzvě Šablony II stanovit až po datu 

ukončení fyzické realizace projektu výzvy Šablony pro MŠ a ZŠ I.) 

 

délka trvání projektu: 24 měsíců 

nejzazší termín pro ukončení realizace: 31. 8. 2021 

minimální výše výdajů: 100 000 Kč na projekt 

maximální výše výdajů: - pro MŠ a ZŠ: 300 000 Kč na subjekt + (počet dětí/žáků x 2 500 Kč); 

- pro ZUŠ a školská zařízení: 100 000 Kč na subjekt + (počet 

dětí/žáků/účastníků x 1 800 Kč).  

! Max. výše na žadatele nesmí přesáhnout 5 mil 

Dotace je poskytována jednou zálohovou platbou a její výše je stanovena na 100 % celkových 

způsobilých výdajů projektu.  

Další informace pro školská zařízení byly podány na informačním semináři, který se uskutečnil ve 

čtvrtek 22. 3. 2018 a kterého se zúčastnilo 18 zájemců. V současné době probíhají další konzultace 

před podáním žádostí. 

Dodala, že vližší informace o vyhlášené výzvě lze nalézt na stránkách MŠMT – zde. V případě dotazů 

se obracejte na animátorku škol H. Gaďurkovou. 

 

UVHMAS/22/2018 

VH MAS bere na vědomí informace o výzvě Šablony II. 

(pro: 22, proti: 0, zdržel se: 0)  

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzvy-c-02-18-063-a-02-18-064-sablony-ii


 

 MAP II. 

V. Skácel uvedl, že v průběhu ledna a února 2018 proběhly schůzky na základních školách v regionu 

Hranicko. Smyslem a cílem bylo zjistit od ředitelů a také od zřizovatelů, co by chtěli na své škole 

zlepšit a jak by jim k tomu mohl pomoci projekt MAP II, návštěvy probíhaly formou rozhovorů. Ze 

schůzek vyplynulo, že by školy v rámci projektu MAP II uvítali: 

 Centrální poradenské pracoviště s dostatkem odborníků – obzvláště speciální pedagog a školní 

psycholog  

 Spolupráci při tvorbě „regionálních vzdělávacích plánů či osnov“ 

 Pravidelné setkávání ředitelů ZŠ, MŠ, ZŠ + MŠ 

 „Metodické kabinety“ 

 Pravidelné setkávání informatiků (již proběhlo jedno setkání ve Stříteži n. L., ve 2. dekádě 

dubna je plánováno další setkání pravděpodobně v Hranicích na ZŠ Struhlovsko – toto 

setkání bude zaměřeno na 2 témata:  

o Jak na „digitální šablony“ ve výzvě Šablony II 

o Kam nasměřovat regionální „digitální“ projekt v rámci MAP II? 

 Témata v rámci Implementace MAP I: 

1. Rozvoj gramotností a kompetencí 10 x 24 b 

2. Polytechnické vzdělávání 9 x 22 b 

3. Předškolní vzdělávání 9 x 15 b 

4. otevřená škola 4 x 7 b 

5. Tvořivost, iniciativa a podnikavost 4 x 6 b 

5. Inkluzivní vzdělávání 4 x 6 b 

 

V současné době probíhají schůzky s uchazeči o pozici manažer projektu MAP II pro region Hranicko. 

Termín podání žádosti MAP II: do 15. 5. 2018. 

 



 

UVHMAS/23/2018 

VH MAS bere na vědomí informace o MAP II. 

(pro: 22, proti: 0, zdržel se: 0)  

 

 

Předseda poděkoval  členům MAS a hostům za účast a VH MAS ukončil. 

  

Ověřovatelé zápisu:   Jaroslav Šindler 

 

Petr Pajdla 

 

 

  

 Vojtěch Skácel 

 předseda Výboru MAS 

 

 

 


