
 

Zápis z jednání Valné hromady MAS Hranicko, 

14. května 2019, Zámek Hustopeče n.B. 

Přítomni: 

1. Vojtěch Skácel, FO Rakov  

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

3. Jaroslav Šindler, obec Partutovice 

4. František Kopecký, FO Rakov 

5. Karolína Berousková, FO Hranice 

6. Petra Kočnarová, obec Skalička 

7. Daniela Tvrdoňová, obec Rouské 

8. Václav Vomáčka, Městys Hustopeče n.B. 

9. Pavel Malovec, Včelí království z.s. 

10. Eduard Kavala, Obec Bělotín 

11. Miroslav Wildner, FO Hranice  

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

13. Radovan Mikuš, občan 

14. Marcela Tomášová, MR Hranicko 

15. Eduard Tomeček, TJ Sokol Horní Újezd 

16. Ladislav Lesák, Obec Býškovice 

17. Ivan Fibich, ZŠ a MŠ Bělotín 

18. Zdeněk Růžička, Lázně Teplice n. Bečvou  

19. Marek Pavela, Obec Teplice n.B. 

20. Jana Světlíková, Ochránci Záhorské přírody a vod Býškovice 

21. Mirko Troup, občan 

22. Petr Březík, občan 

23. Václav Stodůlka, BSM-kovovýroba 

24. Tomáš Luběna, ELIM Hranice  



 

25. Blanka Hlaváčková, Penzion Ostravanka 

26. Jiří Čoček 

 

Omluveni: 

1. Haitl Radim, obec Střítež n/L 

 

Hosté:  

Žaneta Rosová, MAS Hranicko 

Vladislava Závrská, MAS Hranicko 

 

V. Skácel uvedl, že je přítomných 26 členů z 50, čímž je Valná hromada usnášeníschopná. 

Na Zámku v Hustopečích nad Bečvou nás přivítala paní starostka J. Vozáková. V. Skácel přečetl 

program jednání VH MAS. 

 

Program jednání: 

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

2. Kontrola plnění usnesení 

3. Ukončení členství v MAS Hranicko z. s. (R. Gadas) 

4. Rozšíření území působnosti MAS na roky 2019-2020 o správní území obce Luboměř pod 

Strážnou 

5. Změna Stanov MAS Hranicko z. s. – rozšíření hlavních činností o práci s dětmi a mládeží 

6. Volby do Výběrové komise MAS 

7. Zpráva o činnosti Kontrolní komise MAS za rok 2018 

8. Hospodářský výsledek MAS Hranicko 2018 

9. Audit MAS Hranicko za rok 2018 

10. Vyplacení odměn členům Výboru MAS a  Kontrolní komise MAS za rok 2018 a počátek 

roku 2019 



 

11. SCLLD - Přesun finančních prostředků v rámci dotačního programu MAS-IROP 

12. Schválení kritérií věcného hodnocení v 8. výzvě MAS-IROP Sociální podnikání II. a 7. 

výzvě MAS-IROP Bezpečnost dopravy II. 

13. Různé 

 MAP II 

 Návazný projekt – Režie MAS II. 

 Průběh střednědobé evaluace SCLLD 

 Informace o aktuálních výzvách a čerpání SCLLD   

 Srovnání čerpání SCLLD mezi MAS Ol. Kraje 

 Šablony 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/9/2019 

a) VH MAS jmenovala zapisovatelku dnešního jednání Žanetu Rosovou. 

b) VH MAS schválila ověřovatele zápisu: P. Březíka a M. Tomášovou 

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

(pro: 26, 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 

25.2.2019. 

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 

CAO-JS JUKO, z.s. byl zaslán dopis o ukončení členství. Členům MAS Hranicko byly rozeslány účtovací dopisy 

dne 18.3.2019. 

UVHMAS/4/2019 

a) VH MAS projednala Plán činnosti kanceláře MAS 2019 

b) VH MAS schválila  Plán činnosti kanceláře MAS 2019 

Usnesení splněno.  

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. 

Městys Hustopeče n.B. schválil Darovací smlouvu hudebního a filmového muzea Hustopeče n.B. ve svém 

zastupitelstvu dne 25.4.2019. 

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 

Usnesení splněno. Obě výzvy OPŽP spolu s kritérii a Interními postupy byly vyhlášeny dne 15.3.2019 a budou 

uzavřeny dne 30.9.2019.  

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 

Usnesení splněno. Výzva č.3 byla vyhlášena 23.4. s ukončením 3.6.2019 

 

UVHMAS/10/2019 

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: 26, proti: 0, zdržel se: 0). 

 

3. Ukončení členství v MAS Hranicko z. s. (R. Gadas) 

V. Skácel uvedl, že dne 7.3. 2019 předseda Výboru MAS obdržel email od pana Gadase o jeho 

vystoupení z MAS Hranicko, důvodem jeho vystoupení je pracovní zaneprázdněnost. Dodal, že 

zároveň pan R. Gadas žádá o prominutí čl. příspěvku za rok 2019. 

 

UVHMAS/11/2019 

a) VH MAS schvaluje ukončení členství R. Gadase 

b) VH MAS schvaluje prominutí členského příspěvku R. Gadasovi za rok 2019 

(pro: 26, proti: 0, zdržel se: 0). 

 

4. Rozšíření územní působnosti MAS na roky 2019-2020 o správní území obce 

Luboměř pod Strážnou 

V. Skácel uvedl, že Místní akční skupiny působí na určitém vymezeném venkovském území. MAS 

Hranicko od začátku své existence v roce 2006 působí na území 31 obcí, které se shodují se správním 

územím obce s rozšířenou působností (ORP) Hranice. Vyčleněním obce Luboměř pod Strážnou z 

vojenského újezdu v roce 2016 došlo k přiřazení obce do ORP Hranice. MAS tedy má zájem rozšířit 

své území působnosti a zachovat shodné hranice s ORP. Luboměř pod Strážnou má možnost 

přistoupit pouze k MAS Hranicko nebo MAS Poodří, což by ovšem bylo přes hranici kraje. Rozšíření 

území působnosti nebylo možno zrealizovat dříve, neboť MASky mají v tomto období dovoleny 

změny území jen v rámci střednědobé evaluace, kterou nyní naše MAS prochází. Zapojení Luboměře 

p.S. tak bohužel přichází až v době, kdy už je valná většina dotací vyčerpána. Rozšíření území je tak 

důležité především pro následující období 2021+. 

  Manažer MAS vešel do jednání se starostou obce panem Vladimírem Kuchařem a za jeho osobní 

účasti zastupitelstvo obce dne 29.4.2019 schválilo pro roky 2019-2020 zařazení správního obvodu 

obce Luboměř pod Strážnou do území působnosti MAS Hranicko z. s. 



 

Zařazení je tak jako u ostatních obcí schváleno do konce roku 2020. Pro budoucí období 2021-2027 

budeme se žádostí o zařazení obce do území MAS znovu oslovovat všech 32 obcí. 

Nyní je na Valné hromadě MAS, aby toto rozšíření potvrdila, prozatím s odloženou platností: Teprve 

po schválení střednědobé evaluace a na ní navazující žádosti o změnu SCLLD vstoupí rozšíření 

v platnost, odhad někdy v září/říjnu 2019.  

 

UVHMAS/12/2019 

VH MAS schvaluje rozšíření území působnosti MAS o správní obvod obce Luboměř pod Strážnou 

s odkladem účinnosti změny k datu schválení žádosti o změnu SCLLD v MS 2014+. 

(pro: 26, proti: 0, zdržel se: 0). 

 

5. Změna Stanov MAS Hranicko z. s. – rozšíření hlavních činností o práci s dětmi 

a mládeží 

V. Skácel uvedl, že krajské sdružení MAS Olomouckého kraje připravuje podobně jako další KS v Česku 

projekt do vyhlášené výzvy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání č. 02_18_071 

Zvyšování kvality neformálního vzdělávání (odkaz na výzvu zde..). Cílem aktivit této výzvy je 

zkvalitnění neformálního vzdělávání a vzdělávání pracovníků NNO, které se zaměřují na práci s dětmi 

a mládeží. MAS Hranicko z. s. stejně jako další MAS z Olomouckého kraje obdržely návrh figurovat 

v tomto projektu jako partner s finanční účastí. Podrobnosti k výzvě a podobě projektové žádosti 

byly členům VH zaslány v podkladových materiálech. Projekt by měl být podán do 31.7.2019, jako 

první krok je potřeba mít práci s dětmi a mládeží zakotvenou ve stanovách. V podkladových 

materiálech členové obdrželi návrh úpravy stanov, jedinou navrženou změnou je přidání odrážky 

Hlavních činností: 

 výchovně vzdělávací aktivity a práce s dětmi a mládeží 

 

UVHMAS/13/2019 

a) VH MAS po projednání schvaluje aktualizované stanovy MAS Hranicko v předloženém znění  

(pro: 26, proti: 0, zdržel se: 0). 

https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-18-071-zvysovani-kvality-neformalniho-vzdelavani-2.htm


 

 

UVHMAS/14/2019 

a) VH MAS projednala zapojení MAS Hranicko jako partnera s finanční účasti do projektu KS 

MAS OlK 

b) VH MAS schvaluje zapojení MAS Hranicko jako partnera s finanční účasti do projektu KS MAS 

OlK 

(pro: 26, proti: 0, zdržel se: 0). 

 

6. Volby do Výběrové komise MAS 

V. Skácel uvedl, že součástí podkladových materiálů  byl Seznam nominací a kandidatur do VK MAS  

na období od 1.6.2019 do 31.5.2020. Dle stanov MAS je potřeba dodržet, aby ve VK bylo max. 49% 

zastoupení veřejného sektoru a jednotlivých zájmových skupin. Člen VK nemůže být zároveň 

členem Výboru MAS či KK MAS. Členové VK jsou voleni na období jednoho roku, člen může být 

zvolen opakovaně. 

Předseda V. Skácel navrhnul, že proběhne veřejná volba členů VK na základě veřejného hlasování. 

Nikdo z členů neměl namítky. 

V. Skácel přečetl jména všech nominovaných do VK na období od 1.6.2019 do 31.5.2020: 

Název 

organizace/jméno 

člena MAS 

Hranicko 

sektor 

(s=soukromý, 

v=veřejný) 

zájmová skupina zástupce v MAS 

Wildner Miroslav S ZS6 ostatní Wildner Miroslav 

Mikuš Radovan S ZS6 ostatní Mikuš Radovan 

Březík Petr S ZS6 ostatní Březík Petr 

Hradil Arnošt S ZS2 zemědělství, 

lesnictví, potravinářství 

Hradil Arnošt 

Obec Býškovice V ZS1 Obce Lesák Ladislav 



 

ZŠ a MŠ Bělotín V ZS4 Vzdělávání, sociální 

služby 

Fibich Ivan 

Včelí království z.s. S ZS5 spolky Malovec Pavel 

Spolek Patriot S ZS5 spolky Pavelková Marta 

Statky Potštát a.s. S ZS2 zemědělství, 

lesnictví, potravinářství 

Honová Marie 

 

Dodal, že dílčí vyúčtování DPP VK proběhlo v prosinci 2018, stávající DPP budou ukončeny a 

vyúčtovány a se členy nové VK budou sepsány nové DPP na období od 1.6.2019 do 31.5.2020. 

 

UVHMAS/15/2019 

a) VH MAS zvolila členy Výběrové komise MAS: Miroslav Wildner, Radovan Mikuš, Petr Březík, 

Arnošt Hradil, Obec Býškovice, ZŠ a MŠ Bělotín, Včelí království z.s., Spolek Patriot a Statky 

Potštát a.s. 

b) VH MAS schvaluje uzavření DPP se členy VK na období od 1.6.2019 do 31.5.2020. 

(pro: 26, proti: 0, zdržel se: 0). 

 

7. Zpráva o činnosti Kontrolní komise MAS za rok 2018 

V. Skácel uvedl, že Kontrolní komise MAS se schází dle potřeb realizace SCLLD a jednou ročně 

pravidelně ke kontrole hospodaření. Zápisy z jednání jsou neveřejné, Valné hromadě se dosud 

předkládaly jen zprávy o výsledku kontroly hospodaření a činnosti managementu MAS. Valná 

hromada tak dosud neměla konkrétní informace o další činnosti Kontrolní komise, přičemž její 

agenda se v období 2014-2020 značně rozšířila. I ve shodě se stanovami MAS Hranicko, kdy 

„kontrolní komise se ve své činnosti zodpovídá Valné hromadě, předkládá jí ke schválení zprávy, 

protokoly o výsledku šetření a návrhy opatření,“ se předseda KK spolu s managementem dohodl, že 

bude každoročně předkládat Valné hromadě spolu se schvalováním výroční zprávy a výsledku 

hospodaření i celkovou zprávu o činnosti Kontrolní komise za předešlý rok. Zprávu přednesl 

předseda KK Zdeněk Růžička za Lázně Teplice a.s. 



 

 

Zpráva o činnosti KK za rok 2018: 

Z. Růžička uvedl, že během roku 2018 se KK MAS sešla na celkem 5 jednáních:  

 7.2.2018 (Volba předsedy KK) 

 18.4.2018 (kontrola činnosti spolku zejména s důrazem na hospodaření, účelné 

vynakládání prostředků a ochrany majetku ve vlastnictví spolku za rok 2017) 

 17.7.2018 (Žádost o přezkum rozhodnutí žadatele město Hranice ve 4. Výzvě programu 

MAS-IROP Infrastruktura ZŠ, Ověření šetření ke střetu zájmů u min. 15 % projektů z 1., 2. a 

3. výzvy MAS-IROP, Dle domluvy přítomných členů další namátkové kontroly administrace 

dotačních programů MAS dle Statutu kontrolní komise bod IV. d)),  

 4.9.2018 (Žádost o přezkum věcného hodnocení projektu „k. ú. Skalička u Hranic - 

Cyklostezka na parc. č. 580/1, 580/2 a 580/3“ žadatele obec Skalička, 5.výzva MAS 

Hranicko-IROP-Cyklodoprava I., Prověření ošetření střetu zájmů v procesu hodnocení 

projektů předložených ve Výzvách dotačních programů MAS-PRV a MAS-OPZ, Prověření 

ošetření střetu zájmů v procesu hodnocení projektů předložených ve 4. a 5. výzvě 

dotačního programu MAS-IROP, Kontrola dodržování metodiky  a způsobu výběru projektů 

ze strany managementu MAS a orgánů MAS (Výběrová komise, Výbor MAS) projektu 

„STEZKA PRO CYKLISTY A CHODCE SE SPOLEČNÝM PROVOZEM HUSTOPEČE NAD BEČVOU - 

MILOTICE NAD BEČVOU“, podaného do 5. výzvy MAS-IROP) 

 10.12.2018 (Monitoring SCLLD - představení aktuálních dostupných  dat - časové milníky 

administrace podaných a podpořených projektů; plnění finančního plánu, rozpočtů 

podpořených projektů, alokací jednotlivých Fichí; plnění preferenčních kritérií podpořených 

projektů; naplňování indikátorů za jednotlivé projekty i za SCLLD jako celek, Evaluace SCLLD 

- rozdělení úkolů, vyhodnocení výše uvedených dat, způsob práce s daty, provedení 

evaluace) 

 

Dne 24.4.2019 proběhla Kontrola činnosti spolku za rok 2018 - při kontrole bylo zjištěno: 



 

- byla provedena kontrola faktur, kde byl na dvou fakturách identifikován chybný název 

odběratele 

- kontrola všech ostatních položek proběhla bez nálezu 

Opatření k nápravě: 

- hlídat si na fakturách přesný název odběratele dle názvu uvedeném v obchodním rejstříku 

 

UVHMAS/16/2019 

a) VH MAS projednala zprávu o činnosti Kontrolní komise za rok 2018 

b) VH MAS schválila zprávu o činnosti Kontrolní komise za rok 2018 

c) VH MAS projednala zprávu Kontrolní komise o kontrole činnosti MAS Hranicko z. s. za rok 2018 

d) VH MAS schválila zprávu Kontrolní komise o kontrole činnosti MAS Hranicko z. s. za rok 2018 

(pro: 26, proti: 0, zdržel se: 0). 

 

8. Hospodářský výsledek MAS Hranicko 2018 

Ž. Rosová uvedla, že součástí podkladových materiálu byl Hospodářský výsledek MAS Hranicko 2018:  

zaokrouhleno na celé tisíce 

NÁKLADY 

  

VÝNOSY 

 
nákupy (materiály, energie) a služby 494 000 Kč 

 

tržby za vlastní výkony 

 
osobní náklady 2 307 000 Kč 

 

ostatní výnosy (korekce ZC majetku a odpisů) 33 000 Kč 

ostatní náklady (dary, jiné) 13 000 Kč 

 

přijaté příspěvky 577 000 Kč 

odpisy majetku 81 000 Kč 

 

provozní dotace 3 286 000 Kč 

poskytnuté příspěvky 17 000 Kč 

 

  

Změna stavu zásob -326 000 Kč 

 

  

  

 

  

CELKEM 2 586 000 Kč 

 

CELKEM 3 896 000 Kč 

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK  2018          1 310 000 Kč 



 

 

Přehled přijatých darů a dotací v roce 2018:  

Dotace MAP II - CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009162/8/001 ve výši 2 292 894,- Kč  

Dotace IROP CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001612 ve výši 2 636 764,71 Kč  

Dotace z Města Hranice 12 375,- Kč  

Dar od Olomouckého kraje 400 000,- Kč 

Podrobnější vysvětlení položek Hosp. výsledku 2018: 
Nákupy (materiál, energie) = spotřeba materiálu (materiál provozní, kancelářský, drobný majetek do 
5000,-) a energie 

Služby = služby (opravy a udržování), cestovné, náklady na reprezentaci, ostatní služby (poštovné, 
ubytování, účastnické poplatky, telefon, internet, nájem, semináře) 
Osobní náklady = mzdové náklady + zdravotní a sociální náklady 

Ostatní (dary, jiné) = darování majetku (muzea), bankovní poplatky 

Odpisy majetku = odpisy majetku  
Poskytnuté příspěvky = poskytnuté členské příspěvky (Spolek pro obnovu venkova 1800,-, Národní síť 
MAS 10 000,-) 
Tržby za vlastní výkony = tržby za služby (vydané faktury) 
Ostatní výnosy (korekce ZC majetku a odpisů) = korekce zůstatkové ceny majetku a odpisů z důvodu 
přijatých investičních dotací z min. let 
Přijaté příspěvky = Přijaté členské příspěvky 

Provozní dotace = dotace MAP a IROP zúčtovaná ve výši skutečných nákladů 

 

UVHMAS/17/2019 

a) VH MAS projednala Hospodářský výsledek MAS Hranicko 2018 

b) VH MAS schválila Hospodářský výsledek MAS Hranicko 2018 

(pro: 26, proti: 0, zdržel se: 0). 

 

9. Audit  MAS Hranicko za rok 2018 

V. Skácel uvedl, že dle pravidel pro Režie MAS je MAS povinna zajistit externí audit účetní závěrky 

organizace za každý rok, ve kterém jí byla poskytnuta dotace z této výzvy (termín zpracování do 

31.8.2018). Externí audit musí být zaměřen na: 

 Audit účetní závěrky organizace, 



 

 Ověření toho, že v souvislosti s realizací projektu byla vedena oddělená účetní evidence a 

fin. prostředky nebyly využity na ostatní činnost a projekty MAS 

Ve dnech 29.4. - 30.4.2019 proběhl na MAS Hranicko audit zaměstnanci firmy AUDIDA, s.r.o. 

výsledná zpráva auditora spolu s přílohami byla promítnuta a projednána bez dotazů a 

připomínek.  

Dodal, že dle pokynů pravidel Režií MAS bude zpráva auditora nahrána do systému MS2014+ 

v termínu do 31.8.2018.  

 

UVHMAS/18/2019 

a) VH MAS bere na vědomí Zprávu nezávislého auditora za rok 2018 

 

10. Vyplacení odměn členům Výboru MAS a  Kontrolní komise MAS za rok 2018 

a počátek roku 2019 

V. Skácel uvedl, že dne 7.2.2018 proběhly na VH MAS volby do Výboru MAS a KK MAS. Se zvolenými 

členy Výboru MAS i KK MAS byly sepsány DPP na období  od 8.2.2018 do 7.2.2021 

K 30.4.2019 byla vytvořena tabulka Docházka členů MAS (Výboru MAS a KK MAS) na jednání od 

1.1.2018 do 30.4.2019 jež byla součástí podkladových materiálů.  

 

UVHMAS/19/2019 

a) Valná hromada MAS projednala vyplacení odměn členům MAS Hranicko - tabulka Docházka 

členů MAS na jednání Výbor, KK - od 1.1.2018 do 30.4.2019 

b) Valná hromada MAS schvaluje vyplacení odměn členům MAS Hranicko - tabulka Docházka 

členů MAS na jednání Výbor, KK - od 1.1.2018 do 30.4.2019 

(pro: 26, proti: 0, zdržel se: 0). 

 

11. SCLLD- Přesun finančních prostředků v rámci dotačního programu MAS-IROP 



 

F. Kopecký uvedl, že management MAS byl informován, že ve 2. Výzvě MAS-IROP03 Rozvoj sociálních 

služeb došlo aktuálně k úspoře finančních prostředků ve výši 193.826 Kč a to z důvodů krácení 

závěrečné Žádosti o platbu jediného projektu žadatele ELIM Hranice realizovaného v rámci dané 

výzvy. Valná hromada by nyní měla rozhodnout o dalším využití těchto finančních prostředků, je zde 

možnost vyhlásit opětovnou výzvu, což by ale vzhledem k výši zbylé alokace bylo zcela neefektivní, 

za tuto částku nelze v IROP realizovat smysluplný projekt. Nabízí se tak možnost převodu prostředků 

do některé ze 3 připravovaných podzimních výzev: Sociální bydlení, Parkovací systémy nebo 

Infrastruktura základních škol, které v současnosti mají připraveny následující alokace:  

 

Pzn.: Infrastruktura ZŠ – uvedená alokace počítá s navrácením prostředků projektu ZŠ Všechovice, 

které je přislíbeno, ale dosud oficiálně neproběhlo 

Převedení do jarních výzev bezpečnost dopravy a Sociální podnikání není reálné, protáhlo by se už 

naplánované vyhlášení Výzev. 

E. Kavala navrhnul přesun prostředků do MAS-IROP 06 Infrastruktura základních škol, K. 

Berousková navrhla přesun do MAS-IROP 04 Sociální bydlení. Předseda Výboru V. Skácel nechal 

hlasovat: pro přesun do MAS-IROP 06 Infrastruktura základních škol bylo 25 přítomných a pro 

přesun do MAS-IROP 04 Sociální bydlení byl 1 přítomný. 

Tabulka alokací po schválení přesunu bude vpadat následovně: 

 

 



 

UVHMAS/20/2019 

a) VH MAS projednala přesun finančních prostředků ve výši 203 894,- Kč do připravovaných 

podzimních výzev  

b) VH MAS schválila přesun finančních prostředků ve výši 203 894,- Kč do opatření ZŠ 

(pro: 25, proti: 0, zdržel se: 1) 

 

12.  Schválení kritérií věcného hodnocení pro 7. výzvu MAS-IROP Bezpečnost 

dopravy II. a 8. výzvu MAS-IROP Sociální podnikání II.  

F. Kopecký uvedl, že na červen 2019 je plánováno opětovné vyhlášení 2 výzev MAS-IROP Bezpečnost 

dopravy II. a Sociální podnikání II.  

Kritéria věcného hodnocení pro obě výzvy byly připraveny pracovními skupinami při MAS a byly 

schváleny Valnou hromadou pro 1. resp. 6. Výzvu MAS-IROP. Pro aktuálně vyhlašovanou 7. a 8. výzvu 

navrhujeme použít stejné znění kritérií, jako v předchozích výzvách.  

 

UVHMAS/21/2019 

a) VH MAS projednala znění kritérií věcného hodnocení pro 7. výzvu MAS-IROP Bezpečnost 

dopravy II. a 8. výzvu MAS-IROP Sociální podnikání II.  

b) VH MAS schválila znění kritérií věcného hodnocení pro 7. výzvu MAS-IROP Bezpečnost 

dopravy II. a 8. výzvu MAS-IROP Sociální podnikání II.  

(pro: 26, proti: 0, zdržel se: 0). 

 

13. Různé 

 MAP II 

V. Závrská uvedla, že dne 13. 3. 2019 Setkání ředitelů (aktuální informace z MAP II - složení 

pracovních skupin, Řídícího výboru, plánované aktivity, aktuální informace k Šablonám II) 

26. 3. 2019 byla podána první zpráva o realizaci projektu (ZoR) a žádost o platbu (ŽoP). ŽoP i ZoR 

schváleny dne 11.4.2019 a nyní čekáme na úhradu průběžné platby ve výši 914.640,-Kč. 



 

 

Během března a dubna 2019 proběhla druhá jednání pracovních skupin. 

 

V projektu MAP II byly zakoupeny reklamní předměty (psací potřeby, pravítka, pouzdra, sportovní 

láhve…) jako součást publicity projektu. Objednávka byla zadána v dubnu 2019 v celkové částce do 

40 000,- Kč. Částka bude upřesněna dle faktury zhotovitele (během druhého týdne v květnu). 

 

23. 4. 2019 Projekt MAP II a jeho základní cíle představila manažerka projektu na poradě starostů v 

Hranicích. 

 

Duben 2019 - příprava dotazníkového šetření, pro MŠ a ZŠ v regionu Hranicko, zaměřeného na 

zjištění stavu a potřeb v průřezových tématech projektu (matematická a čtenářská gramotnost a 

rozvoj potenciálu každého žáka v dalších oblastech, další potřeby rozvoje škol, inkluzivita školy). 

 

MAS Hranicko z. s. vyhlásila výtvarnou soutěž „MASKOT pro projekt MAP II“. 

Zapojily děti z MŠ a žáci ZŠ z regionu. Vyhlášení soutěže spojené s vernisáží proběhne v Divadle Stará 

střelnice 13.5.2019. Vítězný návrh bude součástí nového vizuálu projektu. 

 

Květen 2019 – sběr dat pomocí dotazníkového šetření a tematických workshopů pro MŠ a ZŠ 

 

 

Vzdělávací aktivity proběhlé během března a dubna: 

7. 3. 2019 Otevřená hodina v MŠ Drahotuše 

4. 4. 2019 Workshop pro rodiče Vzdělávání dětí v Montessori škole, ZŠ Olšovec 

18. 4. 2019 Otevřená hodina MŠ Pohádka - Vzdělávání dětí mladších tří let s podporou práce 

chůvy, MŠ Pohádka, Hranice 



 

24.4. 2019 proběhly 2 workshopy ve spolupráci se systémovým projektem Podpora práce učitelů 

(PPUČ) – Roboti napříč vzděláváním a navrch něco bez robotů, Cizí jazyky – Read and have fun!, ZŠ 

Struhlovsko 

9. 5. 2019 Otevřená hodina v MŠ Pramínek Teplice nad Bečvou zaměřená na environmentální 

výchovu a nadané děti 

 

Vzdělávací aktivity na květen 2019: 

15.5. 2019 Workshop Matematika v běžném životě, ZŠ Struhlovsko 

16. 5. 2019 Beseda se spisovatelkou Alenou Mornštajnovou, ZŠ Struhlovsko 

23. 5. 2019 Otevřená hodina v MŠ Všechovice zaměřená na běžný den v MŠ s dvouletými dětmi 

28. 5. 2019 Workshop Polytechnická výchova v MŠ a na 1. stupni ZŠ, ZŠ Struhlovsko 

30. 5. 2019 Otevřená hodina v MŠ Potštát zaměřená na práci se šlapacími notami 

 

 Návazný projekt – Režie MAS II. 

V. Skácel  uvedl, že Žádost Režie MAS I neboli „Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS 

Hranicko z. s.“ byla podána dne 25.8. 2016 na CSV 13.532.424,-Kč. V průběhu realizace SCLLD nám 

(stejně jako jiným MAS) zůstávají za jednotlivé etapy nedočerpané prostředky (jednak vyřazené 

výdaje z kontrol ŽoP, především ale nedočerpané prostředky za jednotlivé etapy, kdy samozřejmě 

nejde nikdy dopředu přesně odhadnout výši spotřebovaných prostředků za etapu, na druhou stranu 

je potřeba držet nějakou rezervu). Aktuální výše takto nespotřebovaných financí za již uplynulé 

etapy 1-5 dosahuje výše 509.094,01,-Kč. Rozpočet Režií MAS I bylo tedy nutno ponížit podáním 

Žádosti o změnu o 509.094,01,-Kč na částku 13.023.330,99,-Kč. ŽOZ byla podána dne 17.4.2019. 

Součástí Žádosti o změnu bylo také ponížení indikátorů: 

93508 Počet úspěšně zrealizovaných výzev místní akční skupinou – snížení z 30 na 22 z důvodu 

koncentrace alokací do méně výzev s vyššími alokacemi. 

82000 Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů a konferencí – snížení z 42 na 32.  



 

V souvislosti s ponížením indikátoru počtu vyhlášených výzev jsme snižili i hodnotu indikátoru počtu 

uskutečněných animačních akcí, a to o 10 akcí.  

 

Žádost o dotaci Režie MAS II musí být podána do 30.6.2019, MAS sestavila Rozpočet Režií MAS II na 

prosinec 2022 až březen 2023 ve výši 509.094,-Kč, který byl schválen Výborem MAS 15.4.2019. 

Součástí žádosti o dotaci Režie MAS II je také nastavení monitorovacích indikátorů: 

93508 Počet úspěšně zrealizovaných výzev místní akční skupinou – 0 (žádné výzvy už nebudou)  

82000 Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů a konferencí – 2 (projekt musí mít 

nějaké hodnoty indikátorů, tudíž v tomto období zrealizujeme ještě 2 akce). 

 

 Průběh střednědobé evaluace SCLLD 

F. Kopecký uvedl, že část evaluace zajišťuje fa GaREP. První FOCUS GROUP proběhla 8.4. za slušné 

účasti cca 30 lidí, druhé setkání proběhne 21.5., třetí 30.5. Firmě byly předány kontakty a podklady 

pro 6 řízených rozhovorů s příjemci. Management MAS bude zprávu vytvářet v období 15.5. - 15.6. 

Podána bude do 30.6.2019. 

 

 

 

 

 

 

 Informace o aktuálních výzvách a čerpání SCLLD 



 

F. Kopecký informoval o aktuálních Výzvách viz tento přehled: 

 

 Srovnání čerpání SCLLD mezi MAS Ol. Kraje 

F. Kopecký informoval o srovnání čerpání SCLLD mezi MAS Ol. Kraje, kdy na konci února 2019 

měla MAS zazávazkováno (= předáno na řídící orgány k závěrečnému ověření způsobilosti) 

54% alokace SCLLD, což náš řadí na 3. místo mezi 16 MAS Olomouckého kraje. Máme 

vyčerpáno 46% rozpočtu na Režie MAS, což nás řadí na 2. místo. Neznamená to ale, že 

bychom nějak zvlášť moc či rychle utráceli, s rozběhem MAP II. pod který jsem převedli 1 celý 

úvazek se bude tempo čerpání režií snižovat, MAS postupuje podle propracovaného 

detailního plánu čerpání. 

 



 

 

                                        

 Šablony II. 

V. Skácel uvedl, že do pátku 28. června 2019 do 14 hodin je možné podávat žádosti o dotaci (ŽoD) 

do výzvy 02_18_063 Šablony II. V našem regionu je v současné době do této výzvy podáno 19 

projektů, celková výše dotace je 15.802.260,-. Dalších 6 škol projekt připravuje, zbývá 10 škol, které 

zatím neví, zda budou podávat ŽoD. V měsíci květnu pomáhá animátorka H. Gaďurková podávat 1 

škole závěrečnou zprávu o realizaci v Šablonách I, 2 školám průběžnou ZoR v Šablonách I a 8 školám 

1. ZoR v Šablonách II. 

 

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

  

Ověřovatelé zápisu:   Petr Březík 

   Marcela Tomášová      Vojtěch Skácel 

 předseda Výboru MAS 


