
 

Zápis z jednání Výboru MAS konaného 

dne 12. února 2019 v zasedací místnosti kanceláře MAS 

 

Dnešnímu jednání výboru MAS je přítomno 8 členů výboru z celkového počtu 11, tudíž dnešní 

Výbor MAS je usnášení schopný. Sestavením zápisu je pověřena paní Rosová, ověřovatelem pak 

Vojtěch Skácel. 

 
Přítomni: 
Vojtěch Skácel - FO Rakov (sektor S, 6-občané) 

Alena Veličková -  SH ČMS-SDH Horní Újezd (sektor S, 5-spolky) 

Eduard Tomeček - TJ Sokol Horní Újezd, z.s. (sektor S, 5-spolky) 

Jana Černá - TJ Střítež n.L.,z.s. (sektor S, 5-spolky) 

Marcela Tomášová – DSO MR Hranicko (sektor V, 1-obce) 

Radim Haitl - Obec Střítež n. L. (sektor V, 1-obce) 

Petra Kočnarová -  Obec Skalička (sektor V, 1-obce) 

Mirko Troup - FO Hranice (sektor S, 6-občané) 

 (platných hlasů: 8) 

 

Omluveni: 

Jaroslav Šindler - Obec Partutovice (sektor V, 1-obce) 

Filip Konečný - Ski klub Hranice,spolek (sektor S, 5-spolky) 

Václav Vomáčka - Městys Hustopeče n. B. (sektor V, 1-obce) 

 

Přítomni za kancelář MAS: 

František Kopecký, Žaneta Rosová, Hana Gaďurková, Vlaďka Závrská 

 



 

Program jednání výboru MAS konaného dne 12. února 2019, od 15:30 hod.: 

1. Kontrola plnění usnesení 

2. Opakovaný výběr projektů Výzvy č.2 MAS-PRV 

3. Střednědobá evaluace MAS 

4. Schválení Výzvy dotačního programu MAS-OPŽP 

5. Schválení Výzev MAS-IROP: 7. Výzva Bezpečnost dopravy, 8. výzva Infrastruktura ZŠ 

6. Různé 

V. Skácel se dotázal, zda má někdo ze členů Výboru MAS námitky proti programu nebo návrhy na 

jeho změnu? Management MAS chtěl přidat body: Neuhrazené čl. příspěvky 2018, Čl. příspěvky na 

rok 2019, Plán činnosti kanceláře MAS 2019, Darovací smlouva hudební a filmové muzeum 

Hustopeče n.B. 

Upravený program jednání výboru MAS konaného dne 12. února 2019, od 15:30 hod.: 

1. Kontrola plnění usnesení 

2. Neuhrazené čl. příspěvky 2018, Čl. příspěvky na rok 2019 

3. Plán činnosti kanceláře MAS 2019 

4. Darovací smlouva hudební a filmové muzeum Hustopeče n.B. 

5. Opakovaný výběr projektů Výzvy č.2 MAS-PRV 

6. Střednědobá evaluace MAS 

7. Schválení Výzvy dotačního programu MAS-OPŽP 

8. Schválení Výzev MAS-IROP: 7. Výzva Bezpečnost dopravy, 8. výzva Infrastruktura ZŠ 

9. Různé 

 

Výbor MAS projednal a schválil program jednání v upraveném znění. 

(pro: 8, proti: 0; zdržel se: 0). 

 

1. Kontrola plnění usnesení  



 

V. Skácel uvedl, že se jedná se o kontrolu plnění usnesení z jednání Výboru MAS ze dne 11.12.2018: 

UVMAS/63/2018 

a) Výbor MAS projednal aktualizaci Vnitřní směrnice č. 1 Pravomoci a odpovědnost zaměstnanců MAS  

b) Výbor MAS doporučuje VH MAS schválit aktualizaci Vnitřní směrnice č. 1 Pravomoci a odpovědnost 

zaměstnanců MAS  

VH MAS schválila aktualizaci Vnitřní směrnice č. 1 dne 18.12. 2019. 

UVMAS/64/2018 

a) Výbor MAS projednal DPP L. Hošťálkové a DPP Š. Beránkové 

b) Výboru MAS schválil DPP L. Hošťálkové a DPP Š. Beránkové 

Usnesení splněno. 

UVMAS/65/2018 

Výbor MAS bere na vědomí vyplacení odměny členům Výb. Komise MAS. 

UVMAS/66/2018 

a) Výbor MAS doporučuje VH zrušení usnesení UVHMAS/38/2018 b,c 

b) Výbor MAS schvaluje aktualizaci Harmonogramu Výzev pro rok 2019 

Usnesení splněno. VH na svém jednání 18.12.2019 zrušila usnesení. 

UVMAS/67/2018 

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

Sociální služby a Prorodinná opatření.  

b) Výbor MAS doporučuje Valné hromadě 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 splněno. VH na svém jednání 18.12.2019 schválila 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). 

UVMAS/68/2018 

a) Výbor MAS bere na vědomí informace o čerpání dotačního programu MAS-PRV 

b) Výbor MAS schvaluje aktualizaci Harmonogramu Výzev dotačního programu MAS-PRV 



 

Usnesení splněno. 

UVMAS/69/2018 

Výbor MAS bere na vědomí informace o přípravě procesu mid-term evaluace SCLLD 

UVMAS/70/2018 

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-OPZP 

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

e) výbor MAS bere na vědomí návrh řešení vyúčtování daru Olomouckého kraje 

f) výbor MAS bere na vědomí informace o projektu Šablony pro neziskovky 

 

UVMAS/1/2019 

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: 8, proti: 0; zdržel se: 0). 

 

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

Ž. Rosová uvedla, že  k 12.2.2019 nemají uhrazeny čl. příspěvky za rok 2018: 

CAO-JS JUKO,z.s. a SDH Rakov. Dále uvedl, že všechny ty co nezaplatili na začátku roku 2019 

obesílala již poněkolikáté emailem. Výbor MAS se domluvil na dalším postupu: pokud CAO-JS 

JUKO,z.s. a SDH Rakov neuhradí čl. příspěvek do 24.2.2019, doporučí VH MAS jejich vyloučení pro 

neplnění povinností člena MAS. 

V. Skácel 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 

Suma zaplacených čl. příspěvků MAS Hranicko za rok 2018 činí k dnešnímu dni 106.940,-Kč, výše 

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

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

2018. 

 

UVMAS/2/2019 

a) Výbor MAS projednal zprávu o neuhrazených členských příspěvcích za rok 2018 

b) Výbor MAS 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. 

c) Výbor MAS po projednání schválil výši členských příspěvků pro rok 2019 ve stejné výši jak 

v roce 2018 

d) Výbor MAS doporučuje VH MAS schválit výši členských příspěvků pro rok 2019 ve stejné 

výši jako v roce 2018 

(pro: 8, proti: 0; zdržel se: 0). 

 

3. Plán činnosti kanceláře MAS 2019 

F. Kopecký představil jednotlivé body Plánu činnosti kanceláře pro rok 2019. V. Skácel se poté 

dotázal, zda má někdo k plánu připomínky či doplnění, nikdo nevystoupil.  

 

UVMAS/3/2019 

a) Výbor MAS projednal Plán činnosti kanceláře MAS 2019 

b) Výbor MAS doporučuje VH schválit Plán činnosti kanceláře MAS 2019 



 

(pro: 8, proti: 0; zdržel se: 0). 

 

4. 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. Je nutné rozhodnout o darování části majetku MAS Hranicko z. s. týkajícího se 

tohoto muzea,  získaného realizací projektu Hudební a filmová muzea našich regionů. 

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

její finální verze spolu s přílohami shlédl přítomní přímo na jednání Výboru MAS. 

Pořizovací cena předávaného daru 1.970.131,-Kč. 

 

UVMAS/4/2019 

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

b) Výbor MAS schválila Darovací smlouvu hudebního a filmového muzea Hustopeče n.B. 

c) Výbor MAS doporučuje VH MAS schválit Darovací smlouvu hudebního a filmového muzea 

Hustopeče n.B. 

(pro: 8, proti: 0; zdržel se: 0). 

 

5. Opakovaný výběr projektů Výzvy č.2 MAS-PRV 

Přítomní členové Výboru MAS podepsali Prohlášení o neexistenci střetu zájmů. 

Identifikování střetu zájmu: Možný střet zájmu u sebe identifikovala M. Tomášová, která je jednou 

ze zpracovatelek žádosti v rámci Výzvy č. 2 PRV. 

M. Tomášová opustila jednání. Tím pádem, přítomno členů při projednání tohoto bodu: 7 

Složení Výboru MAS splňuje podmínku Nařízení EU Evropského parlamentu a Rady č 1303/2013, čl. 

32, písmeno 2.b.), kde je uvedeno, že:  

2. Komunitně vedený místní rozvoj:  



 

b) je veden místními akčními skupinami složenými ze subjektů, které zastupují veřejné a soukromé místní 
socioekonomické zájmy, v nichž na rozhodovací úrovni ani veřejné orgány definované podle vnitrostátních 
předpisů ani žádná z jednotlivých zájmových skupin nepředstavují více než 49 % hlasovacích práv;  

 

Dle prezenční listiny bylo ověřeno, zda členové Výboru MAS splňují podmínku Nařízení EU 

Evropského parlamentu a Rady č 1303/2013, čl. 34, písmeno 3.b.), kde je uvedeno, že:  

3. Mezi úkoly místních akčních skupin patří:  
b) vypracování nediskriminačního a transparentního výběrového řízení a objektivních kritérií pro výběr 
operací, jež brání střetu zájmů a zajišťují, aby nejméně 50 % hlasů při rozhodování o výběru měli partneři, 
kteří nejsou veřejnými orgány, a umožní provádět výběr na základě písemného postupu;  

 

Počet subjektů veřejného sektoru: 2 (=29%), počet subjektů soukromého sektoru: 5 (=71%). 

 

F. Kopecký uvedl, že SZIF při kontrole projektů doporučených k financování z Výzvy č.2 MAS-PRV 

vyzval MAS k doplnění podkladů dokládajících udělení bodů a v další fázi k přebodování ve dvou 

případech a to: 

a) Projekt Hana Klvaňová z F12, kdy VK udělila 1 bod v kritériu Dostupnost produkce v regionu 

za prohlášení žadatele, že jeho produkce je dostupná ve dvou konkrétních prodejnách 

v regionu. SZIF neuznal argument, že VK udělila body na základě místní znalosti, zatímco 

v popisu kritéria je vyžadováno doložení prohlášení prodejen o zajištění prodeje výrobků.  

b) Projekt z Fiche 13 VIOL s.r.o., kdy VK udělila 5 bodů v kritériu Vzdělání a praxe žadatele 

v oboru za fakt, kdy statutární orgán žadatele působil mnoho let  v oboru jako OSVČ. MAS 

SZIFu doplnila vysvětlení, kdy za získání praxe uznává i činnost jako OSVČ, a ne striktně 

v zaměstnaneckém poměru. SZIF vysvětlení neuznal a vyzval MAS k přebodování projektu, 

jelikož žadatel nedoložil naplnění kritéria předložením pracovní smlouvy nebo zápočtového 

listu. 

 

Proto se sešla dne 6.2.2019 Výběrová komise, která změnila bodování u těchto projektů: 



 

F12 Hana Klvaňová, v kritériu Dostupnost produkce v regionu z 1 na 0 bodů, celkově ze 141 na 140 

bodů. 

F13 VIOL s.r.o., v kritériu Vzdělání a praxe žadatele z 5 na 0 bodů, celkově ze 165 na 160 bodů. 

 

Následně byla sestavena aktualizovaná tabulka pořadí projektů dle počtu udělených bodů viz 

podklady. Ve Fichi 12 ke změnám v pořadí nedošlo, u Fiche 13 došlo k situaci, kdy se projekt VIOL 

s.r.o. ponížením ze 165 na 160 bodů dostal na roveň jiných 2 projektů. V případě rovnosti bodů 

jsou dle textu Výzvy č.2 upřednostněny projekty s místem realizace v menší obci, proto se na 4. 

místo posunul projekt fy Sargánek s.r.o.. Projekty VIOL s.r.o. a Menšíková pak mají místo realizace 

ve stejné obci, proto zde nelze toto hledisko uplatnit. VK při stanovení pořadí tedy přihlédla 

k podmínce Pravidel PRV 19.2.1. Obecné podmínky kapitola 6, odrážka f): 

„při výběru projektů nelze u projektu (zejména hraničního) převádět způsobilé výdaje do 

nezpůsobilých výdajů,“ 

Jelikož byla do Výzvy č.2 alokována celá zbývající částka určená pro Fichi 13, vzhledem k výši 

požadované dotace lze uspokojit v plné výši pouze projekt VIOL s.r.o., zatímco projektu Menšíková 

by do plného pokrytí požadované dotace chyběla částka 112.933 Kč (požadavek Menšíková 

407.250,- Kč minus 162.450 Kč dotace VIOL minus zbylá nerozdělená částka ve Výzvě č.2  131.867 

Kč). Vzhledem k nemožnosti ponížit výši přidělené dotace by musel být projekt žadatele Svatava 

Menšíková zamítnut a prostředky by se tak jako tak nabídly dalšímu v pořadí, což je projekt VIOL 

s.r.o. 

 

UVMAS/5/2019 

a) Výbor MAS projednal zprávu o průběhu opakovaného hodnocení a stanovení 

aktualizovaného pořadí projektů Výzvy č. 2 MAS-PRV 

b) Výbor MAS schválil pořadí projektů ve Fichi 12 a Fichi 13 Výzvy č. 2 MAS-PRV 



 

c) Výbor MAS schvaluje seznam vybraných/nevybraných Žádostí o dotaci Výzvy č.2 MAS-PRV 

(pro: 7, proti: 0; zdržel se: 0). 

 

Na jednání se vrátila M. Tomášová. 

Tím pádem, přítomno členů při dalším projednávání: 8 

 

6. Střednědobá evaluace MAS 

V. Skácel uvedl, že dne 7.2.2019 proběhla schůzka se zástupcem fy GAREP, z diskuse vyplynuly 3 

možné okruhy spolupráce formou poskytnutí služby: 

- Externí rozbor našich implementačních postupů, nalezení rizikových míst, podtržení toho, co 

děláme dobře a co ne 

- zadání, realizace, facilitace a vyhodnocení 3 setkání Focus group 

- Realizace 6 řízených rozhovorů se žadateli + ucelený výstup pro vznik případové studie 

Dne 12.2.2019 jsme obdrželi emailem konkrétní nabídky se stanovením finančního plnění. Nabídka 

byla promítnuta členům Výboru MAS. 

Výbor MAS cenovou nabídku projednal a shodl se, že si od firmy GaREP si necháme zpracovat první 

dva úkony čili: Realizaci Focus group a Realizaci rozhovorů, zpracování případových studií.  

 

UVMAS/6/2019 

a) Výbor MAS bere na vědomí další postup v rámci Střednědobé evaluace MAS 

b) Výboru MAS schvaluje nabídku firmy GaREP, spol. s.r.o. na zpracování pouze Realizace 

Focus group a Realizace rozhovorů, zpracování případových studií dle zaslané cenové 

nabídky 

(pro: 8, proti: 0; zdržel se: 0). 

 



 

7. Schválení Výzev dotačního programu MAS-OPŽP 

F. Kopecký uvedl, že do konce února je potřeba vyhlásit 1. a 2. Výzvu dotačního programu MAS-

OPŽP. Návrh parametrů výzvy vychází z již dříve schváleného programového rámce OPŽP (výběr 

opatření: 

Realizace ÚSES s alokací 1.000.000 Kč, max. rozpočet projektu 1.000.000 Kč, podporovány všechny 

aktivity 

Sídelní zeleň s alokací 9.000.000 Kč, max. rozpočet projektu 4.000.000 Kč, podporovány všechny 

aktivity vyjma zakládání a obnovy lesoparků a hájů)  

Dále vychází z doporučení PS Životní prostředí, která na svém posledním jednání navrhla datum 

vyhlášení 28.2.2019 a uzavření výzvy 30.9.2019, max. délku realizace projektů do 31.12.2021. O 

minimálním počtu bodů k získání podpory rozhodne Valná hromada MAS dle finální verze kritérií 

věcného hodnocení, jež bude VH schvalovat. 

 

UVMAS/7/2019 

a) Výbor MAS projednal 1. Výzvu MAS Hranicko-OPŽP-Realizace ÚSES a 2.Výzvu MAS Hranicko-

OPŽP-Sídelní zeleň 

b) Výbor MAS schválil 1. Výzvu MAS Hranicko-OPŽP-Realizace ÚSES a 2.Výzvu MAS Hranicko-

OPŽP-Sídelní zeleň 

(pro: 8, proti: 0; zdržel se: 0). 

 

8. Schválení Výzev MAS-IROP: 7. Výzva Bezpečnost dopravy, 8. výzva 

Infrastruktura ZŠ 

F. Kopecký uvedl, že Výbor MAS na svém posledním jednání aktualizoval harmonogram Výzev MAS 

Hranicko, z něhož vyplývá vyhlášení 7. a 8. výzvy MAS-IROP v jarním termínu a to u obou opatření 

na celou zbývající alokaci. Návrh výzev zohledňuje doporučení PS Životní prostředí, technická a 



 

dopravní infrastruktura, která na svém posledním jednání nastavila parametry výzvy: max. rozpočet 

projektu, datum vyhlášení a uzavření výzvy, max. délka realizace projektu, povinná příloha 

stanovená MAS, limity pro vybrané vedlejší výdaje.  

Management MAS taktéž informoval členy Výboru MAS o výsledku právě ukončené výzvy MAS-IROP 

Sociální podnikání – infrastruktura, kde nebyl podán žádný projekt. 25.2.2019 proběhne Valná 

hromada MAS, která na základě tohoto faktu rozhodne o ponechání alokace v opatření (= 

znovuvyhlášení výzvy) či o případném přesunu alokace do jiného opatření MAS-IROP. V diskusi bylo 

vzpomenuto např. opatření Infrastruktura ZŠ, kde lze očekávat převis zájemců. Právě kvůli tomuto 

faktu se Výbor MAS rozhodl prozatím 8. výzvu MAS-IROP Infrastruktura ZŠ neschvalovat a vyčkat 

výsledku Valné hromady.    

 

UVMAS/8/2019 

a) Výbor MAS projednal 7. výzvu MAS-IROP Bezpečnost dopravy a 8. výzvu MAS-IROP 

Infrastruktura ZŠ 

b) Výbor MAS schválil 7. výzvu MAS-IROP Bezpečnost dopravy v předloženém znění 

(pro: 8, proti: 0; zdržel se: 0). 

 

9. Různé 

 

 

 

 

 Vojtěch Skácel 

 předseda výboru MAS Hranicko 


