
 

Zápis z jednání Výboru MAS 

konaného dne 23. ledna 2017 v zasedací místnosti kanceláře MAS Hranicko 

 
 

Přítomni: 

Vojtěch Skácel, FO Rakov 

Petr Pajdla, Obec Střítež n/L 

Marcela Tomášová, MR Hranicko 

Jana Černá, TJ Střítež n/L 

Alena Veličková, SDH Horní Újezd 

Miluše Stržínková, JUKO Jezdecká společnost 

Troup Mirko, FO Hranice 

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

Filip Konečný, Ski klub Hranice 

Petra Kočnarová, Obec Skalička 

(platných hlasů: 10 ) 

 

Omluveni: 

Jaroslav Šindler, Obec Partutovice 

František Maršálek, ZD Partutovice 

 

Přítomni za kancelář MAS: 

František Kopecký, Žaneta Rosová, Hana Gaďurková, Karolína Berousková 

 

Program jednání: 

1. Kontrola plnění usnesení 



 

2. Aktualizovaná sada indikátorů SCLLD na základě chybníku po 2. kole věcného hodnocení a 

další drobné vynucené úpravy SCLLD 

3. Aktualizace Harmonogramu výzev dle reálného vývoje procesu schvalování SCLLD 

4. Odměny členů orgánů MAS Hranicko 

5. Výsledek ankety – zájem o členství ve Výb. komisi 

6. Plán činnosti kanceláře 2017 

7. Personální změna v OT MAP 

8. Ukončení členství obce Ústí v MAS Hranicko 

9. Uspořádání Valná hromada Národní Sítě MAS 16.3.2017 v Divadle Stará Střelnice 

10. Návrh na podání projektu „My pracujeme, pojďte také“ 

11. Různé    

� Aktuální stav Režií MAS 

� Ukončení funkčního období MAS Hranicko jako předsedy Krajského sdružení MAS 

Olomouckého kraje  

 

Výbor MAS projednal navržený program jednání. Výbor MAS schvaluje navržený program v předneseném 

znění (pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0). 

 

Zapisovatel zápisu – Žaneta Rosová 

Ověřovatel zápisu – Vojtěch Skácel 

Přítomno členů: 10 

 

1. Kontrola plnění usnesení 

V. Skácel okomentoval kontrolu plnění usnesení z posledního jednání Výboru MAS ze dne 7. prosince 2016. 
 
UVMAS/46/2016 

a) Výbor MAS projednal aktuální stav SCLLD, Volby do Výběrové komise, Výzvy MAS 
b) Výbor MAS bere na vědomí aktuální stav SCLLD, informace o volbách do výběrové komise 



 

c) Výbor MAS schvaluje postup při přípravě jednotlivých výzev MAS dle důvodové zprávy 
Usnesení splněno. 

UVMAS/47/2016 

a) Výbor MAS projednal Dodatek č. 1 k pracovní smlouvě projektu MAP-asistentka a Dodatek č. 2 
k pracovní smlouvě k SCLLD - asistentka 

b) Výbor MAS schválil Dodatek č. 1 k pracovní smlouvě projektu MAP-asistentka a Dodatek č. 2 
k pracovní smlouvě k SCLLD- asistentka v předneseném znění 

c) Výbor MAS projednal mzdové výměry zaměstnanců MAS na rok 2017 
d) Výbor MAS schválil navýšení mzdového výměru u pozice asistentka dle důvodové zprávy 

Usnesení splněno. 
UVMAS/48/2016 

a) Výbor MAS projednal odměny členů orgánů MAS za roky 2015 a 2016 
b) Výbor MAS schválil odměny členů orgánů MAS za roky 2015 a 2016 dle znění v důvodové zprávě ve 

výši 200,-/h (dle skutečně odpracovaných hodin pro spolek)  
c) Výbor MAS doporučuje VH MAS schválit odměny členů orgánů MAS za roky 2015 a 2016 

Na základě aktuálních informací o proplácení odměn členů orgánů MAS z Režií MAS bude toto usnesení 
znovu projednáno na dnešním jednání Výboru MAS bod č. 4. 

UVMAS/49/2016 

a) Výbor MAS projednal odměny předsedy MAS za rok 2016 
b) Výbor MAS schválil odměny předsedy MAS za rok 2016  
c) Výbor MAS doporučuje VH MAS schválit odměny předsedy MAS za rok 2016 

Na základě aktuálních informací o proplácení odměn členů orgánů MAS z Režií MAS bude toto usnesení 
znovu projednáno na dnešním jednání Výboru MAS bod č. 4. 

UVMAS/50/2016 

a) Výboru MAS projednal odvolání obce Ústí a ZD Partutovice 

b) Výbor doporučuje valné hromadě odvolání obce ÚSTÍ a ZD Partutovice 

Aktuální informace k tomuto usnesení budou projednány na dnešním jednání Výboru MAS bod č.8. 
 
UVMAS/1/2017 

a) Výbor MAS projednal zprávu o kontrole plnění usnesení z předcházejícího jednání Výboru MAS 

b) Výbor MAS schválil zprávu o kontrole plnění usnesení z předcházejícího jednání Výboru MAS 

v předneseném znění  

(pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

2. Aktualizovaná sada indikátorů SCLLD na základě chybníku po 2. kole 

věcného hodnocení a další drobné vynucené úpravy SCLLD 



 

F. Kopecký uvedl, že jsme dne 15.12.2016 obdrželi výsledek 2. kola věcného hodnocení SCLLD s tím, že 

programový rámec MAS-PRV nám byl schválen, k MAS-IROP a MAS-OPZ nám přišly chybníky, které se kromě 

spíše drobností zaměřují opět na další doplnění sady indikátorů či nedostatečné zdůvodnění stanovených 

hodnot. Jedná se o poslední možnost oprav, po kterých už následuje buď schválení SCLLD nebo její vyřazení. 

Proto i po dohodě s předsedou MAS klademe na preciznost oprav max. důraz a povyšujeme ho i nad rychlost 

provedení těchto oprav. Vzhledem k tomu, že pro úpravu indikátorů je nutná součinnost budoucích žadatelů 

především z řad poskytovatelů sociálních služeb (schůzky s Charitou a ELIM 18.1., s obcí Teplice 20.1., 

s Člověkem v tísni 25.1.) a především kvůli nutnosti konzultací s řídícími orgány (osobní schůzka Kopeckého a 

Berouskové na MSPV, po Výboru MAS budeme zasílat text SCLLD k předběžnému posouzení na oba řídící 

orgány), požádali jsme ŘO o prodloužení lhůty provedení oprav do 10.2.2017, čemuž bylo vyhověno. 

V podkladech byla členům Výboru zaslána pracovní verze aktualizované SCLLD ve změnovém režimu. Dále 

uvedl, že pokud dojde (už jen ke kosmetickým) změnám po Výboru MAS (na základě výsledku jednání 

s Člověkem v tísni a dle výsledku konzultací s ŘO), budou členové Výboru o těchto změnách informováni 

emailem a necháme si tyto změny posvětit hlasováním Výboru formou per-rollam. 

V. Skácel se dotázal, zda má někdo dotaz k tomuto bodu. Nikdo nevystoupil. 

 

UVMAS/2/2017 

a) Výbor MAS projednal Aktualizovanou sada indikátorů SCLLD na základě chybníku po 2. kole 

věcného hodnocení a další drobné vynucené úpravy SCLLD 

b) Výbor MAS schválil Aktualizovanou sadu indikátorů SCLLD na základě chybníku po 2. kole věcného 

hodnocení a další drobné vynucené úpravy SCLLD 

(pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

3. Aktualizace Harmonogramu výzev dle reálného vývoje procesu schvalování 

SCLLD 



 

F. Kopecký uvedl, že vzhledem ke stále se prodlužujícímu procesu schvalování SCLLD (obecný jev v celé ČR, 

dosud schváleno pouze 33 SCLLD) je nutno reagovat také na harmonogram plánovaných výzev dotačních 

programů MAS, přičemž uplatníme 2 různé přístupy: 

U MAS–OPZ jsme měli tento původní harmonogram výzev:  

  2016 2017 2018 2019 2020 

MAS-OPZ 07 

Sociální služby - neinvestiční 

podpora 40 

 

30   30 

MAS-OPZ 08 Podpora zaměstnanosti   45 30 25   

MAS-OPZ 09 

Sociální podniky - neinvestiční 

podpora 
 

100 

      

MAS-OPZ 10 Prorodinná opatření  50  30 20   

 

Uvedl, že na nereálnost finančního plánu byli členové Výboru upozorněni přímo v chybníku, zde tedy 

upravíme finanční plán tak, že alokace a výzvy podzim 2016 přesouváme do roku 2017, ovšem ne všechny 

hned na první výzvy na jaře. Vzhledem k tomu, že v pořadí vyhlašování výzev dáme přednost MAS-PRV 

(nejjednodušší a zároveň nejpřipravenější) a MAS-IROP (tlak na brzké čerpání kvůli milníku v roce 2018), bude 

objem administrativy tak náročný, že bychom nezvládli vyhlásit hned na jaře i všechny 4 výzvy MAS-OPZ. 

Proto navrhujeme následující úpravu: 

 

 

 

 

 

  Jaro 2017 

Podzim 

2017 

Jaro 

2018 2019 2020 



 

MAS-OPZ 07 

Sociální služby - neinvestiční 

podpora 40 

 

30   30 

MAS-OPZ 08 Podpora zaměstnanosti   45 30 25   

MAS-OPZ 09 

Sociální podniky - neinvestiční 

podpora 
 

100 

      

MAS-OPZ 10 Prorodinná opatření   50 30 20   

 

Pzn.: Pro potřebu finančních plánů v SCLLD se tabulka harmonogram výzev překlápí do tabulky 

předpokládaného čerpání dotací, tj. částky se promítají až do následujících let, podle toho jak jdou projekty 

na proplacení. Jelikož je rozhodným okamžikem říjen daného roku a ne až konec roku, pro potřeby tabulky 

finančního plánu v SCLLD a vytvoření časové rezervy, posouváme ještě čerpání první výzvy MAS-OPZ 08 a 

MAS-OPZ 10 v čase tak, jako by byly výzvy vyhlášeny až začátkem roku 2018 dle následující tabulky (platí ale, 

že tyto výzvy určitě vyhlásíme ještě v roce 2017): 

  2017 2018 2019 2020 

MAS-OPZ 07 Sociální služby - neinvestiční podpora 40 30   30 

MAS-OPZ 08 Podpora zaměstnanosti  75 25   

MAS-OPZ 09 Sociální podniky - neinvestiční podpora 100       

MAS-OPZ 10 Prorodinná opatření  80 20   

 

U MAS-IROP a MAS-PRV nebyla v chybníku žádná výtka. Ač už nyní víme, že finanční plán bude nutno časově 

aktualizovat apod. nechceme riskovat, že bychom jeho aktualizací v rámci oprav po 2. Kole VH vyrobili nějaké 

nové chyby, které by vedly k vyřazení strategie. K aktualizaci harmonogramu tak přistoupíme žádostí o změnu 

ihned po schválení SCLLD. V každém případě je jasné, že kvůli tlaku na čerpání v MAS-IROP se původní 

tabulka: 

 

Číslování Fichí Názvy Fichí 2016 2017 2018 2019 2020 



 

MAS-IROP 01 

Parkovací systémy a 

bezpečnost dopravy   30   30 40 

MAS-IROP 02 Cyklodoprava 25 35 40     

MAS-IROP 03 

Sociální služby a komunitní 

centra - infrastruktura 40   20   40 

MAS-IROP 04 Sociální bydlení     50   50 

MAS-IROP 05 

Sociální podniky - 

infrastruktura   100       

MAS-IROP 06 

Předškolní a základní 

vzdělávání  15 30   55   

 

Změní na: 

Číslování Fichí Názvy Fichí 2017 2018 2019 2020 

MAS-IROP 01 

Parkovací systémy a bezpečnost 

dopravy 30   30 40 

MAS-IROP 02 Cyklodoprava 60 40     

MAS-IROP 03 

Sociální služby a komunitní centra - 

infrastruktura  40 20   40 

MAS-IROP 04 Sociální bydlení   50   50 

MAS-IROP 05 Sociální podniky - infrastruktura 100       

MAS-IROP 06 Předškolní a základní vzdělávání  45   55   

 

Na jaře tedy určitě vyhlásíme Fiche 01, 02, 03, 06, na zváženou je vyhlášení fiche 05, která by kvůli svému 

malému objemu mohla být odložena na podzim 2017 nebo rok 2018.  

 

U MAS-PRV obdobně, původně: 



 

Číslování Fichí Názvy Fichí 2016 2017 2018 2019 2020 

MAS-PRV 11 

Rozvoj zemědělských 

podniků 25   25 25 25 

MAS-PRV 12 

Zemědělské a 

potravinářské produkty 50     50   

MAS-PRV 13 Drobné podnikání 25   35   40 

MAS-PRV 14 

Podnikání v cestovním 

ruchu   100       

MAS-PRV 15 

Krátké dodavatelské 

řetězce   50 50     

MAS-PRV 16 Projekty spolupráce MAS   50   50   

 

Po budoucí úpravě posuneme Fiche 11, 12 a 13 na jaro 2017, u Fiche 15 a 16 je pak na zváženou přesun do 

roku 2018, aby byl dostatečný prostor na přípravu kvalitních projektů: 

Číslování Fichí Názvy Fichí 2017 2018 2019 2020 

MAS-PRV 11 Rozvoj zemědělských podniků  25 25 25 25 

MAS-PRV 12 Zemědělské a potravinářské produkty  50   50   

MAS-PRV 13 Drobné podnikání  25 35   40 

MAS-PRV 14 Podnikání v cestovním ruchu 100       

MAS-PRV 15 Krátké dodavatelské řetězce  100?     

MAS-PRV 16 Projekty spolupráce MAS  50?  50   

 

V. Skácel se dotázal, zda má někdo k tomuto bodu dotaz. Nikdo nevystoupil. 

 

UVMAS/3/2017 



 

a) Výbor MAS projednal Aktualizaci Harmonogramu výzev dle reálného vývoje procesu schvalování 

b) Výbor MAS schválil Aktualizaci Harmonogramu výzev dle reálného vývoje procesu schvalování 

(pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

4. Odměny členů orgánů MAS Hranicko 

F. Kopecký informoval, že opět nastal čas zabývat se odměnami členů orgánů MAS Hranicko na základě 

Smlouv o výkonu funkce členů orgánů MAS Hranicko , které byly uzavřeny dne 17.6.2015. Výbor MAS se na 

svém jednání dne 19.1. 2016 usnesl, posunout rozhodnutí vyplacení odměn o rok později z důvodu fin. 

dopadu na předfinancování režií MAS.  

Součástí podkladů pro dnešní jednání  je proto tabulka Docházka členů MAS na jednání v roce 2015 a 2016, 

která byla dopracována na základě upřesnění odměn na Výboru MAS 7.12. 2017, byl zde doplněn výpočet 

docházky pro Kontrolní komisi a přidána odměna pro předsedu MAS Hranicko za rok 2016, nově zde byl 

zhotoven list „Celkem k vyplacení“, kde jsou uvedeny také odvody a daň.  

 

Z aktuálních informací o proplácení odměn členů orgánů MAS z Režií MAS vyplývá: 

MAS může se členy svých povinných orgánů uzavírat Dohody o provedení práce, na základě kterých budou 

odměňováni za konkrétní vykonanou práci (např. příprava návrhu preferenčních kritérií, hodnocení projektů, 

účast na konkrétních jednáních apod. – nikoliv ale za výkon funkce člena orgánu obecně) a to bez ohledu na 

právní subjektivitu MAS.  

Dalším způsobem odměňování členů povinných orgánů je příkazní smlouva. 

 

Na základě těchto informací, je možnost přehodnotit, jakou formu proplácení odměn členů orgánů MAS 

použijeme:  

 

 Na základě platné Smlouvy o výkonu funkce – z částky se navíc počítají odvody, nemusí se zde zpracovávat 

výkazy práce. 



 

Smlouvy ukončit a odměny řešit formou DPP – při DPP do 10 tis. nejsou odvody, jen srážková daň, musí se 

zde zpracovávat výkazy práce, na základě konzultací s úředníky z CRR by zřejmě bylo neuznatelné vyplácet 

v roce 2017 odměny na základě DPP za práci odpracovanou v roce 2015.  

Pokud se rozhodneme pro Příkazní smlouvu - Příkazní smlouva je smlouva, kterou se příkazník zavazuje, že 

pro příkazce obstará nějakou věc nebo vykoná jinou činnost. Příkazník může pracovat za odměnu, je-li předem 

dohodnuta. 

 

V. Skácel uvedl, že tuto problematiku konzultoval s právníkem a nejprůchodnější bude zachovat odměňování 

na základě smlouvy o výkonu funkce.  

Jelikož to bude mít výraznější dopad na rozpočet režií, F. Kopecký představil tab. porovnání plánovaného a 

skutečně čerpaného rozpočtu na rok 2016, ze které je vidět, že plánovaná výše odměn za roky 2015 a 2016 

je nižší než rezerva rozpočtu 2016, která vznikla nečerpáním rozpočtu v původně plánované výši. 

Název položky rozpočtu Plánovaný Rozpočet Režií MAS 

2016 

Skutečně čerpaný rozpočet  

MAS 2016 

Způsobilé výdaje - investiční 40.000,-Kč 16.140,-Kč 

Způsobilé výdaje - neinvestiční 1.444.064,-Kč 1.333.000,-Kč 

Celkem (investiční + neinvestiční) 1.484.064,- Kč 1.349.140,-Kč 

Rozdíl mezi plánovaným a skutečně čerpaným rozpočtem je 134.924,-Kč. 

 

UVMAS/4/2017 

a) Výbor MAS projednal odměny členů orgánů MAS za rok 2016  

b) Výbor MAS schválil odměny členů orgánů MAS dle tab. Docházka členů na jednání – finální verze 

c) Výbor MAS schválil vyplacení odměn členů orgánů MAS za rok 2016 a dodatečně za rok 2015 

d) Výbor MAS doporučuje VH MAS schválit odměny členů orgánů MAS za roky 2016 a dodatečně 

vyplatit odměny za rok 2015 

(pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0) 

 



 

5. Výsledek ankety – zájem o členství ve Výb. komisi + Snížení počtu členů 

Výboru na 11 osob  

F. Kopecký uvedl, že zájem o členství projevilo aktuálně 5 osob: p. Čoček (zemědělec), p. Wildner, p.  Gadas 

(zemědělec, Skalička), p. Malovec (Včelí království u zeleného úlu), pí. Hlaváčková (penzion Ostravanka).  

 

Snížení počtu členů Výboru na 11 osob: K otázce se vyjádřilo celkem 19 osob z 53 členů spolku. Z toho 17 

osob podpořilo návrh předsedy MAS na snížení počtu členů na 11, 1 osoba se vyjádřila pro zachování 

současného 13-členného stavu, 1 osobě vyhovují obě varianty. Podrobný přehled viz přiložená excelová 

tabulka.  

 

V. Skácel uvedl, že jsme začátkem ledna obdrželi dopis od Obce Ústí, že obec Ústí vystupuje k 28.12.2016 

z MAS Hranicko. Od pana Maršálka – potažmo ZD Partutovice, stanovisko nemáme. V. Skácel za sebe 

doporučuje snížení počtu osob ve Výboru na 11 osob. Ostatní členové Výboru s tímto názorem souhlasili. 

 

UVMAS/5/2017 

a) Výbor MAS projednal Výsledek ankety – zájem o členství ve Výběrové komisi a snížení počtu členů 

Výboru na 11 osob 

b) Výbor MAS doporučuje VH MAS změnu Stanov MAS Hranicko z. s. ze dne 23. září 2015, článek 11 

„Výbor MAS“ nově text: Výbor MAS je statutárním orgánem a rozhodovacím orgánem spolku, má 

11 členů. 

(pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

Z jednání odešel Filip Konečný. 

 

6. Návrh na podání projektu „My pracujeme, pojďte také“ 



 

F. Kopecký představil návrh Hranické rozvojové agentury na podání projektu do OP Zaměstnanost s názvem 

„My pracujeme, pojďte také“ – cílem projektu je zvýšit míru zaměstnanosti podpořených osob, zejména 

starších, nízko kvalifikovaných a znevýhodněných. Dále uvedl, že se jedná o stejný princip, jaký Výbor schválil 

již v minulosti (bohužel ani jeden z minulých projektů nebyl podpořen), kdy HRA pomůže s přípravou žádosti 

a doporučí manažera projektu. Pokud by projekt byl vybrán k získání dotace, uzavřela by se mezi HRA a MAS 

smlouva o odpovědnosti za realizaci projektu. 

Paní Stržínková se obává, zda bude na ÚP dostatek vhodných kandidátů na obsazení osob v projektu. 

Navrhuje udělat analýzu potencionálních vhodných kandidátů do tohoto projektu. 

Vzhledem k nedostatku informací navrhnul V. Skácel projednat tento bod programu na únorovém Výboru 

MAS. V nejbližší době bude sjednána schůzka V.Skácela, managementu MAS a M. Škrobánkové, na které by 

měl management zjistit více informací k projektu ( např. zda budou do projektu zapojeny všechny obce na 

Hranicku, zda mají obce vůbec o projekt zájem atd.), výstup z této schůzky bude zaslán členům Výboru MAS. 

M. Škrobánková, by měla celý projekt odprezentovat a případně odpovědět na otázky na únorovém jednání 

Výboru MAS. 

 

Z jednání odešla M. Stržínková. 

 

7. Plán činnosti kanceláře 2017 

F. Kopecký uvedl, že součástí podkladových materiálu byl také Plán činnosti kanceláře pro rok 2017 sestavený 

managementem MAS. Poté prošel celý plán činnosti kanceláře 2017, na návrh členů Výboru byl přidám bod 

„Realizace studijní cesty pro členy MAS“. 

 

UVMAS/6/2017 

a) Výbor MAS projednal Plán činnosti kanceláře 2017 

b) Výbor MAS schválil upravený Plán činnosti kanceláře 2017 

(pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0) 

 



 

8. Personální změna v OT MAP 

F. Kopecký uvedl, že jedním z cílů MAP (C9) je Projektová kancelář pro vzdělávání, protože na Hranicku se 

doposud žádný tým systémově nevěnoval příležitostem pro základní a mateřské školy, které souvisejí 

s grantovou politikou státu a EU. Tento cíl směřuje k tomu, aby náš region lépe využíval tyto zdroje. Pracovní 

skupiny i vedení škol považuje tento cíl za jeden z nejdůležitějších. Z dotazníkového šetření mezi řediteli škol 

vyplynulo, že tato aktivita má 100% podporu a že při výběru projektového týmu je pro ně nejdůležitější 

působnost v regionu, úspěšnost u předchozích žádostí a dřívější zkušenosti. Primárně by se projektový tým 

měl zabývat „měkkými“ příležitostmi. Realizační tým MAP navrhuje, aby do OT MAP nastoupila Michaela 

Škrobánková na období 1. 2. 2017 – 31. 7. 2017 a přispěla svými zkušenostmi k lepšímu uchopení 

projektových příležitostí. Náplní její práce by bylo mimo úkoly při tvorbě MAP také hledání vhodných 

dotačních příležitostí pro vzdělávací instituce na Hranicku, např. v současné době je to příprava vymezení 

projektového záměru v rámci chystané výzvy OP VVV s názvem Budování znalostních kapacit II. a dále pak 

příprava projektů pro výzvu Implementace MAP a hledání možnosti fungování a financování projektové 

kanceláře po skončení projektu MAP. 

V týmu by nahradila Mgr. Karolínu Berouskovou, která by se nadále plně věnovala práci na SCLLD. 

M. Tomášová uvedla, že má dojem, že v projektu MAP dostávají venkovské školy málo prostoru. H. 

Gaďurková jí odpověděla, že informace dostávají všichni stejné a je na každé ZŠ a MŠ jak je uchopí a jak se 

zapojí. 

J. Černá uvedla, že by respektovala přání OT projektu obsadit pozici M. Škrobánkovou a vyjít tak OT MAP 

vstříc.  

V. Skácel uvedl, že bychom měli tuto pozici nabídnout také ostatním manažerkám v regionu a to konkrétně 

P. Krbálkové a M. Tomášové. Poté uvedl, že bude obě manažerky kontaktovat a  výsledek bude sdělen členům 

Výboru MAS. 

 

UVMAS/7/2017 

a) Výbor MAS projednal Personální změny v OT MAP 



 

b) Výbor MAS pověřuje předsedu k jednáním s dalšími adepty na pozici člena OT a informováním 

členů OT a Výboru MAS o svém doporučení 

(pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

9. Ukončení členství obce Ústí v MAS Hranicko 

MAS Hranicko obdržela začátkem ledna dopis od L. Vykopala, ve kterém byl Výpis z usnesení zastupitelstva 

obce Ústí o ukončení členství obce Ústí v MAS Hranicko k 28.12.2016. 

 

UVMAS/8/2017 

a) Výbor MAS bere na vědomí ukončení členství obce Ústí v MAS Hranicko 

 

10. Uspořádání Valné hromady Národní Sítě MAS 16.3.2017 v Divadle Stará 

Střelnice 

F. Kopecký uvedl, že z Národní sítě MAS (dále jen NS MAS) byla zaslána nabídka na všechny MAS v ČR, zda by 

neměli zájem uspořádat na svém území dne 16.3.2017 Valnou hromadu NS MAS. Sekretariát kanceláře MAS 

po konzultaci s předsedou MAS Hranicko se k uspořádání této akce v Divadle Stará střelnice přihlásilo a 

zaslalo na NS MAS svou nabídku. NS MAS čeká na potvrzení Výboru MAS.  

Základní informace: 

15.3.2017 večer, posezení pro vzdálenější účastníky, placeno formou účastnického poplatku 

16.3.2017 účast cca 200 osob vč. VIP, sponzorský dar 50.000 od České spořitelny, zbytek formou účastnických 

poplatků, MAS musí ošetřit riziko pouze toho, že se přihlásí více lidí, než pak dojede, a zbydou mu neuhrazené 

závazky vůči Divadlu. Toto musíme ošetřit včasným výběrem a správným nastavením účastnických poplatků.  

 

UVMAS/9/2017 

c) Výbor MAS projednal uspořádání VH NS MAS 16.3.2017 v Divadle Stará Střelnice 

d) Výbor MAS schválil uspořádání VH NS MAS 16.3.2017 v Divadle Stará Střelnice 



 

(pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

11. Různé    

� Aktuální stav Režií MAS 

F. Kopecký uvedl, že v rámci kombinovaného (průběžného) financování nám byla v listopadu 2016 

proplacena z Režií IROP první platba ve výši 1.213.000,-. Z úvěru máme do dnešního dne vyčerpáno 

222.000,-Kč.  

V projektu MAP přišla zálohová platba na účet v říjnu 2016 cca 780.000,-Kč, proti tomu stojí kompletně 

vrácená půjčka Městu Hranice ve výši 1.200.000,-Kč. Cashflow MAP je nyní aktuálně -520.000,-Kč. Tento 

propad je průběžně hrazen z peněz obdržených z režií. V MAP mělo dojít v prosinci 2016 k podání ŽOP, i 

přes naše pokusy a apelování na správce systému MS2014+ se nepodařilo opravit chybu, kterou systém 

vykazuje, a která nám bránila dřívějšímu podání ŽOP. ŽOP bude podána k 27.1.2017. 

 

� Ukončení funkčního období MAS Hranicko jako předsedy Krajského sdružení MAS Olomouckého 

kraje  

F. Kopecký uvedl, že po důkladném osobním zvážení a rozhovoru s předsedou MAS, který ho v tomto 

podpořil, nebude on sám (lépe řečeno MAS Hranicko) po skončení dvouletého funkčního období obhajovat 

funkci předsedy KS MAS Olomouckého kraje. Bude se tak moci více soustředit na práci ve vlastní MAS. 

Dodal, že tak MAS Hranicko zastoupená F. Kopeckým ukončí od března 2017 výkon následující funkcí:  

předseda KS MAS OK, 

člen Výboru NS MAS (statutární orgán),  

člen Koordinačního výboru Celostátní sítě pro venkov. 

člen Regionální stálé konference (RSK) Olomouckého kraje  

člen Národní stálé konference (NSK) 

Uvedl, že si chce nadále ponechat funkci člena pětičlenného Výboru KS MAS OK, bude- li do něho zvolen a 

funkci člena pracovní skupiny  Stanovy při NS MAS, bude-li její činnost novým Výborem NS MAS obnovena.  

 



 

 

 

 

 

  ...................................................  

 Vojtěch Skácel 

 předseda výboru MAS 

 


