
 

Zápis z jednání Valné hromady MAS Hranicko, 

25. února 2019, Kulturní dům Rakov 

Přítomni: 

1. Vojtěch Skácel, FO Rakov  

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

3. Jaroslav Šindler, obec Partutovice 

4. Roman Horník, Hranicko a.s. 

5. František Kopecký, FO Rakov 

6. Karolína Berousková, FO Hranice 

7. Petra Kočnarová, obec Skalička 

8. Daniela Tvrdoňová, obec Rouské 

9. Václav Vomáčka, Městys Hustopeče n.B. 

10. Pavel Malovec, Včelí království z.s. 

11. Eduard Kavala, Obec Bělotín 

12. Petra Kočnarová, Obec Skalička 

13. Miroslav Wildner, FO Hranice  

14. Haitl Radim, obec Střítež n/L 

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

16. Radovan Mikuš, občan 

17. Marcela Tomášová, MR Hranicko 

18. Petr Krejčiřík, Aeroklub Hranice, z.s. 

19. Eduard Tomeček, TJ Sokol Horní Újezd 

20. Blanka Hlaváčková, Penzion Ostravanka – přišla později 

21. Ladislav Lesák, Obec Býškovice – přišel později 

22. Jiří Čoček – přišel později 

 



 

Omluveni: 

1. Zdeněk Růžička, Lázně Teplice n. Bečvou  

2. Kubešová Vladimíra, TJ Sokol Hranice 

3. Sargánek Robert, Sargánek s.r.o. 

 

Hosté:  

Žaneta Rosová, MAS Hranicko 

Hana Gaďurková, MAS Hranicko 

Vladislava Závrská, MAS Hranicko 

Jaroslav Tureček, FO 

 

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

usnášeníschopné (přítomno jen 19 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.  

Počet přítomných členů: 19 

V Rakově nás přivítal pan starosta V. Skácel, který poté přečetl program jednání VH MAS. 

 

Program jednání: 

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

2. Kontrola plnění usnesení 

3. Neuhrazené čl. příspěvky 2018, Členské příspěvky na rok 2019 

4. Plán činnosti kanceláře 2019 

5. Darovací smlouva Hudební a filmové muzeum Hustopeče n.B. 

6. Schválení Preferenčních kritérií a Interních postupů dotačního programu MAS-OPŽP 

7. Aktualizace preferenčních kritérií dotačního programu MAS-PRV 

8. Různé 



 

 MAP II 

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

změnu? Nikdo nevystoupil. 

 

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

UVHMAS/1/2019 

a) VH MAS jmenovala zapisovatelku dnešního jednání Žanetu Rosovou. 

b) VH MAS schválila ověřovatele zápisu: F. Kopeckého, K. Berouskovou 

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

(pro: 19, proti: 0, zdržel se: 0). 

 

2. Kontrola plnění usnesení 

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

18.12.2018. 

UVHMAS/44/2018 

a) VH MAS přijímá nového člena: Mgr. Karolinu Berouskovou 

Usnesení splněno. 

UVHMAS/45/2018 

a) VH MAS projednala aktualizaci Vnitřní směrnice č. 1 Pravomoci a odpovědnost zaměstnanců MAS  

b) VH MAS schválila aktualizaci Vnitřní směrnice č. 1 Pravomoci a odpovědnost zaměstnanců MAS  

Usnesení splněno. 

UVHMAS/46/2018 

a) VH MAS projednala aktualizovaný Statut Výběrové komise  

b) VH MAS schválila aktualizovaný Statut Výběrové komise  

Usnesení splněno.  

UVHMAS/47/2018 

a) VH MAS bere na vědomí informace o aktualizaci Harmonogramu Výzev dotačního programu MAS-

IROP 



 

b) VH MAS schvaluje zrušení usnesení UVHMAS/38/2018 body b) a c) 

c) VH schvaluje úpravu finančního plánu programového rámce MAS-IROP z důvodu aktuálního 

přepočtu kurzu EUR/CZK. 

Usnesení splněno. 

UVHMAS/48/2018 

a) VH MAS bere na vědomí informace o aktuálním stavu nedočerpaných prostředků v opatřeních 

Sociální služby a Prorodinná opatření.  

b) VH MAS schvaluje přesun finančních prostředků ve výši 1 266 200 Kč z Prorodinných opatření do 

opatření Sociální služby (za podmínky odsouhlasení projektového záměru ze strany ŘO OPZ) 

Usnesení dosud nesplněno, probíhají konzultace s ŘO OPZ 

UVHMAS/49/2018 

a) VH  MAS bere na vědomí informace o aktualizaci Harmonogramu Výzev a možných budoucích 

přesunech prostředků mezi Fichemi v dotačním programu MAS-PRV  

UVHMAS/50/2018 

a) VH  MAS bere na vědomí informace o způsobu monitoringu a zajištění střednědobé evaluace SCLLD 

b) VH MAS potvrzuje usnesení Kontrolní komise, aby byla Evaluace SCLLD zajištěna kombinací 

interních a externích zdrojů. 

Usnesení splněno. 

UVHMAS/51/2018 

a) Výbor MAS bere na vědomí aktuální stav režií MAS 

b) Výbor MAS bere na vědomí informace o vyřazených a ukončených projektech v rámci SCLLD 

c)  Výbor MAS bere na vědomí informace o přípravách vyhlášení výzvy dotačního programu MAS-OPŽP 

d) Výbor MAS bere na vědomí aktuální informace o projektu MAP II 

e) Výbor MAS bere na vědomí informace o Šablonách I.,II. 

 

UVHMAS/2/2019 

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

b) VH MAS schválila/ neschválila zprávu o kontrole plnění usnesení z předcházející VH 

v předneseném znění 



 

(pro: 19, proti: 0, zdržel se: 0). 

 

3. Neuhrazené čl. příspěvky 2018, Členské příspěvky na rok 2019 

V. Skácel uvedl, že Výbor MAS projednal tento bod na svém jednání dne 12.2.2019. K 12.2.2019 

neměly uhrazeny čl. příspěvky za rok 2018: CAO-JS JUKO,z.s. a SDH Rakov. Suma zaplacených čl. 

příspěvků MAS Hranicko za rok 2018 činila ke dni jednání výboru MAS 106.940,-Kč, výše 

neuhrazených čl. příspěvků 1.600,-Kč za výše uvedené 2 organizace. 

Výbor MAS svým usnesením doporučuje VH MAS vyloučení členů CAO-JS JUKO, z.s. a SDH Rakov, v 

případ neuhrazení příspěvku do 24.2. 2019, z MAS pro neplnění povinností člena. 

Ž. Rosová uvedla, že dne 25.2.2019 zaplatili čl. příspěvek za rok 2018 na kanceláři MAS SDH Rakov, 

tzn. že čl. příspěvek za rok 2018 neuhradil jen CAO-JS JUKO,z.s., dle našich informací CAO-JS 

JUKO,z.s. již nemá zájem být dále členem MAS Hranicko z. s. 

 

V. Skácel dále uvedl, že členské příspěvky MAS Hranicko v roce 2018 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 

Výbor MAS se shodl, že zachová výši čl. příspěvků pro rok 2019 ve stejné výši jako v roce 2018. 

Výbor MAS doporučuje VH MAS schválit výši členských příspěvků pro rok 2019 ve stejné výši jako v 

roce 2018. 

Na jednání přišla B. Hlaváčková. Počet přítomných členů: 20 

 

UVHMAS/3/2019 



 

a) VH MAS projednala zprávu o neuhrazených členských příspěvcích za rok 2018 

b) VH MAS schvaluje ukončení členství CAO-JS JUKO,z.s. 

c) VH MAS projednala výši členských příspěvků pro rok 2019 

d) VH MAS schválila výši členských příspěvků pro rok 2019 ve stejné výši jako v roce 2018 

(pro: 20, proti: 0, zdržel se: 0). 

 

4. Plán činnosti kanceláře 2019 

Na jednání přišel pan J. Čoček a pan L. Lesák. Počet přítomných členů: 22 

F. Kopecký uvedl, že součástí podkladových materiálu k jednání VH byl Plán činnosti kanceláře MAS 

pro rok 2019 sestavený managementem MAS a doporučený Výborem MAS ke schválení. Plán 

zohledňuje aktuální úkoly a cíle organizace v čele s úspěšnou realizací SCLLD MAS Hranicko. 

V. Skácel se dotázal, zda má někdo k plánu činnosti kanceláře 2019 připomínky či doplnění, nikdo 

nevystoupil. 

 

UVHMAS/4/2019 

a) VH MAS projednala Plán činnosti kanceláře MAS 2019 

b) VH MAS schválila  Plán činnosti kanceláře MAS 2019 

(pro: 22, proti: 0, zdržel se: 0). 

 

5. Darovací smlouva Hudební a filmové muzeum Hustopeče n.B. 

V. Skácel uvedl, že dne 11.2.2019 skončila udržitelnost projektu Hudebního a filmového muzea 

v Hustopečích n.B., proto je zde návrh na darování části majetku MAS Hranicko z. s. týkajícího se 

tohoto muzea získaného realizací projektu Hudební a filmová muzea našich regionů a to městysi 

Hustopeče nad Bečvou. 

Byla sepsána darovací smlouva k muzeu v Hustopečích n.B., zaslána k připomínkování starostce, 

její finální verzi projednal 12.2.2019 na svém jednání Výbor MAS, smlouva spolu s přílohami byla 

součástí podkladů pro dnešní jednání VH MAS. 



 

Výbor MAS projednal, schválil Darovací smlouvy hudebního a filmového muzea na svém jednání 

12.2.2019 a doporučil VH darovací smlouvu schválit. 

 

UVHMAS/5/2019 

a) VH MAS schvaluje darování vybudované expozice městysu Hustopeče n.B. 

b) VH MAS projednala Darovací smlouvu hudebního a filmového muzea Hustopeče n.B. 

c) VH MAS schválila Darovací smlouvu hudebního a filmového muzea Hustopeče n.B. 

(pro: 22, proti: 0, zdržel se: 0). 

 

6. Schválení Preferenčních kritérií a Interních postupů dotačního programu 

MAS-OPŽP 

F. Kopecký uvedl, že MAS do 15.3. 2019 vyhlásí 1. a 2. výzvu dotačního programu MAS-OPŽP, 

Výzvy na svém jednání schválil Výbor MAS 12.2.2019 viz odkazy: 

1.Výzva Realizace ÚSES: http://www.regionhranicko.cz/dokumenty/mas-dotacni-programy-2016-

2020/mas-opzp//1.%20Vyzva%20Realizace%20USES/avizo_1.Vyzva_MAS_Hranicko-OPZP-

Realizace_USES.pdf  

2.Výzva Sídelní zeleň http://www.regionhranicko.cz/dokumenty/mas-dotacni-programy-2016-

2020/mas-opzp//2.%20Vyzva%20Sidelni%20zelen/Avizo_2.Vyzva_MAS_Hranicko-OPZP-

Sidelni_zelen.pdf  

 

F. Kopecký uvedl, že v gesci Valné hromady je pak schválení Interních postupů MAS-OPŽP, které 

vychází z dosavadní praxe a analogií vůči MAS-IROP či MAS-OPZ (byly zaslány v podkladech 

k dnešnímu jednání VH). 

 

Nakonec dodal, že nejdůležitější jsou pak 2 sady kritérií věcného hodnocení. Jejich návrh vychází ze 

závěru PS Životní prostředí konané 23.1.2019.  Členové VH vedli debatu, především k bodovým 

hladinám a min. počtu bodů pro získání podpory, a navrhli následující úpravy: 

http://www.regionhranicko.cz/dokumenty/mas-dotacni-programy-2016-2020/mas-opzp/1.%20Vyzva%20Realizace%20USES/avizo_1.Vyzva_MAS_Hranicko-OPZP-Realizace_USES.pdf
http://www.regionhranicko.cz/dokumenty/mas-dotacni-programy-2016-2020/mas-opzp/1.%20Vyzva%20Realizace%20USES/avizo_1.Vyzva_MAS_Hranicko-OPZP-Realizace_USES.pdf
http://www.regionhranicko.cz/dokumenty/mas-dotacni-programy-2016-2020/mas-opzp/1.%20Vyzva%20Realizace%20USES/avizo_1.Vyzva_MAS_Hranicko-OPZP-Realizace_USES.pdf
http://www.regionhranicko.cz/dokumenty/mas-dotacni-programy-2016-2020/mas-opzp/2.%20Vyzva%20Sidelni%20zelen/Avizo_2.Vyzva_MAS_Hranicko-OPZP-Sidelni_zelen.pdf
http://www.regionhranicko.cz/dokumenty/mas-dotacni-programy-2016-2020/mas-opzp/2.%20Vyzva%20Sidelni%20zelen/Avizo_2.Vyzva_MAS_Hranicko-OPZP-Sidelni_zelen.pdf
http://www.regionhranicko.cz/dokumenty/mas-dotacni-programy-2016-2020/mas-opzp/2.%20Vyzva%20Sidelni%20zelen/Avizo_2.Vyzva_MAS_Hranicko-OPZP-Sidelni_zelen.pdf


 

1. Výzva Realizace ÚSES,  

- kritérium VH1: zrušit bodovou hladinu 20 bodů za Nadregionální ÚSES. S přidělenou alokací je 

nereálné nadregionální ÚSES realizovat. 

- kritérium VH3: upravit počet let, který bude hranicí pro zisk bodů za obdobné opatření k posílení 

přirozené funkce krajiny, z 5 na 10 let 

 

2. Výzva Sídelní zeleň 

- kritérium VH1: slovo autochtonní nahradit slovem původní 

 

Tyto změny VH při hlasování akceptovala 

 

UVHMAS/6/2019 

a) VH MAS projednala Interní postupy MAS-OPŽP a Kritéria pro hodnocení žádostí v 1. a 2. 

Výzvě MAS-OPŽP 

b) VH MAS schválila Interní postupy MAS-OPŽP a Kritéria pro hodnocení žádostí v 1. a 2. Výzvě 

MAS-OPŽP v upraveném znění 

(pro: 22, proti: 0, zdržel se: 0). 

 

7. Aktualizace preferenčních kritérií dotačního programu MAS-PRV 

F. Kopecký uvedl, že pro jarní Výzvu č. 3 MAS-PRV je potřeba schválit preferenční kritéria pro 

poprvé vyhlašovanou Fichi 15 Krátké dodavatelské řetězce. Kritéria byla připravena PS Ekonomický 

rozvoj už koncem roku 2016, v 5 sériích konzultací pak byla odsouhlasena SZIFem v září 2017. Vůči 

této verzi management MAS navrhuje 2 změny:  

- Zrušit kritérium omezující max. rozpočet projektu a to z toho důvodu, že požadavkem 

místních výrobců je realizace jednoho komplexního projektu s dopadem pro celý region a 

tudíž též možnost vyčerpat celou určenou alokaci 1.914.180,- Kč skrz jediný projekt. Jelikož 



 

tato částka bude tvořit nejspíš 45% dotace, bylo by záhodno toto kritérium zrušit a 

ponechat max. rozpočet projektu na maximální možné hranici 4.253.733,- Kč. 

- ponížení min. počtu získaných bodů z příliš přísných 125 na zvládnutelných 115 bodů. 

Dále je Valné hromadě před každou výzvou dána možnost navrhnout aktualizace preferenčních 

kritérií. Členům PS Ekonomický rozvoj byly Fiche zaslány k připomínkování 14.2.2019 s možností, 

aby změny navrhli přímo na jednání VH. Management MAS považuje současné nastavení kritérií za 

vyhovující, navrhuje pouze jedinou úpravu na základě praxe v hodnocení Výzvy č.1 a 2 a to ve Fichi 

14 Podnikání v cestovním ruchu kritérium Vzdělání nebo praxe žadatele v oboru, kdy se ukázalo, 

že popis kritéria nezachycuje situaci, kdy žadatel získá praxi jako OSVČ. Proto je text kritéria 

navržen v tomto novém znění: 

Vzdělání nebo praxe žadatele v oboru 

SCLLD upřednostňuje žadatele, kteří díky vzdělání nebo dostatečné praxi v oboru dokáží lépe zajistit 

kvalitu, dlouhodobý rozvoj a vzájemné propojování svých služeb v cestovním ruchu (vazba na 

preferenční princip Certifikovaná garance úrovně služby). Žadatel (OSVČ nebo alespoň 1 z členů 

statutárního orgánu) naplnění preferenčního kritéria doloží prostou kopií dokladu o dosaženém 

vzdělání v oboru a/nebo kopií pracovní smlouvy a zápočtového listu (v případě získání praxe jako 

zaměstnanec) či uvedením délky praxe jako OSVČ (MAS ověří kontrolou rejstříku). Naplnění 

preferenčního kritéria bude na vyžádání ze strany MAS kontrolováno po celou dobu vázanosti 

projektu na účel. 

 

UVHMAS/7/2019 

a) VH MAS projednala preferenční kritéria Fichí 11, 12, 14 a 15 pro Výzvu č. 3 dotačního 

programu MAS-PRV 

b) VH MAS schválila preferenční kritéria Fichí 11, 12, 14 a 15 pro Výzvu č. 3 dotačního 

programu MAS-PRV 

(pro: 22, proti: 0, zdržel se: 0). 

 



 

8. Různé 

 MAP II 

V. Závrská uvedla, že dne 9.1.2019 proběhl úvodní workshop pro rovné příležitosti (s cílem široké 

diskuze na téma rovných příležitostí ve vzdělávání na Hranicku). 

Během ledna 2019 proběhly první schůzky pracovních skupin (PS pro financování, PS pro 

matematickou gramotnost, PS pro čtenářskou gramotnost, PS pro rovné příležitosti, PS pro 

předškolní vzdělávání, PS pro polytechniku, podnikání a karierní poradenství, PS rodiče, PS 

informatika a robotika). Dále dne 24.1.2019 proběhlo diskusní setkání s rodiči o inovativním 

vzdělávání, dne 26.2.2019 proběhne ustavující schůze Řídícího výboru MAP, na kterém se bude 

schvalovat Statut a Jednací řád ŘV a proběhne volba předsedy ŘV. Dne 28.2.2019 od 16 hod 

proběhne přednáška Pavla Kraemera z Institutu pro inovativní vzdělávání (v Karnole). 

Dodala, že pokud mají členové VH zájem sledovat aktivity projektu MAP II vedle webových stránek 

je to možné na Facebookovém profilu MAP pro Hranicko. 

 

 Aktuální harmonogram výzev MAS verze 01/2019 

F. Kopecký promítnul členům VH Aktuální harmonogram výzev MAS verzi 01/2019 a informoval o 

aktuálním vývoji v čerpání SCLLD: 

Opatření MAS-IROP Sociální podniky – do Výzvy se nepřihlásil žádný projekt, s potenciálním 

žadatelem VIOL s.r.o. a metodičkou CRR bude ještě jednáno, zda lze záměr přepracovat tak, aby 

byl podporovatelný. O opětovném vyhlášení musí rozhodnout Výbor MAS. Pokud by Výbor 

neschválil opětovné vyhlášení výzvy, je nutné, aby příští Valná hromada určila, do kterého z jiných 

opatření IROP budou finanční prostředky z opatření Sociální podnikání převedeny (jednou 

z možností je např. Infrastruktura ZŠ, která by se ale tím pádem vyhlásila až o několik měsíců 

později.) 

Dotační program OPZ – nový projektový záměr na podporu osob pečujících o své blízké 

v terminálním stadiu života je z MAS-OPZ podporovatelný, na minulé VH byl schválen přesun 



 

prostředků z Prorodinných opatření do Sociálních služeb, připravuje se tedy změna SCLLD 

v programovém rámci OPZ.  

Výzva na podporu zaměstnanosti – oba podané projekty bohužel vyřazeny kvůli nesplnění kritérií 

přijatelnosti, o opětovném vyhlášení výzvy musí rozhodnout Výbor MAS.  

Dotační program MAS-PRV – Žádost o přezkum ukončení administrace projektu Treehouse 

žadatele Michal Hapala zamítnuta, ve Fichi 14 Podnikání v cestovním ruchu tak zbývá rozdělit přes 

750.000 Kč. Výbor MAS rozhodne, zda bude F14 znovu vyhlášena, nebo se prostředky nechají na 

rok 2020 k převedení do jiné Fiche. 

 

UVHMAS/8/2019 

VH MAS bere na vědomí informace o MAP II. 

 

E.Kavala projevil nesouhlas, že se v rámci projektu MAP II soustřeďujeme také na spolupráci s rodiči 

a hledání cesty k inovativnímu vzdělávání otevřením nové třídy na Hranicku. Dle jeho názoru dojde 

k selekci dětí. Navrhuje soustředit své síly na stávající systém a ten se snažit inovovat.  

V. Závrská mu odpověděla, že v regionu máme několik skupin aktérů, kteří chtějí diskutovat nad 

různými tématy, a obecně cílem projektu MAP II je podporovat a hledat vzájemnou spolupráci tak, 

aby došlo ke zkvalitnění vzdělávání v regionu. 

 

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

  

Ověřovatelé zápisu:   František Kopecký 

 

   Karolína Berousková 

 

 

 Vojtěch Skácel 

 předseda Výboru MAS 



 

 


