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Zápis ze schůzky Výboru partnerství, 
konané dne 27. září 2012 v kanceláři MAS, Hranice 
 
Přítomni: 
Vojtěch Skácel, FO Rakov 
Alena Veličková, SDH H. Újezd 
Jana Černá, TJ SPV Střítež nad Ludinou 
Libor Vykopal, obec Ústí 
Petra  Kočnarová, obec Skalička 

Miluše Stržínková, obec Rouské 
Ludmila Juráňová, JUKO Rouské 
 
 

Hosté: 
František Kopecký, Rozvojové partnerství 
 
Sebeevaluace a hodnocení MAS  
 
F. Kopecký představil výsledky třetího kola Sebeevaluace MAS (přílohou tohoto zápisu), kterou pro 
nás opět zpracoval externí poradce Hranická rozvojová agentura a která proběhla opět po zhruba 
roce a půl od předchozího kola.  Závěrečná zpráva byla členům zaslána v předstihu, proto na jednání 
ze zprávy zdůraznil jen srovnání hodnocení jednotlivých složek a orgánů za jednotlivá kola 
Sebeevaluace 2009, 2010 a 2012. Ze srovnání vyplývá, že dlouhodobě se zlepšuje sebehodnocení 
všech složek a orgánů MAS. Také oproti předchozím kolům narostl počet respondentů, kterých bylo 
tentokrát 17, což je 35% členské základny, jednalo se především o členy orgánů MAS, proto je poměr 
zapojených respondentů v jednotlivých orgánech vyšší. 
 
Dále Kopecký ještě promítl podrobné výsledky hodnocení MAS ze strany MZe, kde Kopecký 
okomentoval odpovědi, kde naše MAS ztrácela body a srovnání poměru získaných bodů 
k maximálním možným, kdy se naše MAS opět zlepšila vůči loňskému roku (viz příloha). 
 
Usnesení 1: 
VyPa bere na vědomí zprávu o Sebeevaluaci MAS a doporučuje VH ke schválení 
Pro: 7, Proti: 0, zdržel se: 0 
 
Usnesení 2: 
VyPa bere na vědomí informace o Hodnocení MAS 2012 
Pro: 7, Proti: 0, zdržel se: 0 
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Standartizace MAS 2014+ 
Kopecký informoval o aktuálním stavu vzniku základních standartů pro MAS, ty jsou nyní ve verzi 
schválené Výborem NS MAS. Kopecký se účastnil celkem 4 jednání pracovní skupiny, která na 
standartech pracovala, proto on osobně své dřívější připomínky už uplatnil a k aktuální verzi tak 
Kancelář MAS už nemá žádné připomínky. Standarty slouží jako návrh NS MAS vůči budoucím řídícím 
orgánům, na jakých principech by fungovaly MAS v období 2014+, aby byly pro tyto další orgány více 
transparentní, čitelné a jejich struktura přehledná. NS MAS ovšem stále upozorňuje, že se jedná jen o 
podkladový materiál a řídící orgány ho vůbec nemusí pro přípravu pravidel jednotlivých operačních 
programů využít.  
Kopecký pak přítomným promítl tuto verzi s vlastními poznámkami (příloha zápisu), kde vyžlutil body, 
které naše MAS dosud nesplňuje. Ukázalo se, že MAS Hranicko již v současné době splňuje většinu 
navrhovaných standartů a zavedení těch zbývajících by neměl být vůbec žádným problémem. 
 
Usnesení 3: 
VyPa bere na vědomí návrh standartizace MAS 
Pro: 7, Proti: 0, zdržel se: 0 
 
Přihláška do CSPV + SPOV 
Kopecký přednesl návrh Kanceláře MAS, aby se MAS Hranicko stala formalizovaným členem dvou 
rozvojových platforem, a to 

1. Celostátní síť pro venkov Olomouckého kraje 
S CSV MAS Hranicko aktivně spolupracuje na okresní úrovni (seminář o nezaměstnanosti v Ústí, 
rozjednaná fotografická soutěž Najdi a vyfoť projekt), ale okresní úroveň nemá nijak formalizované 
členství. Naopak Krajská úroveň ano. Vhodným zástupcem hnutí LEADER na této úrovni je sice 
Krajské sdružení NS MAS Olomouckého kraje, které je členem CSV, mnohdy ale nedochází 
k ideálnímu přenosu důležitých informací, které tímto komunikačním kanálem prochází. MAS se tak 
může stát přímým formalizovaným členem Krajské CSV a aktivně spoluovlivňovat činnost. Členství je 
bezplatné, stačí pouze podat přihlášku. 

2. Spolek pro obnovu venkova ČR 
Dále na základě neformálních rozhovorů s panem Kavalou, paní Harnovou či tajemnicí Kateřinou 
Kapkovou a vzhledem k tomu, že naše MAS se aktivně účastní i akcí pořádaných SPOV, Kancelář MAS 
navrhla i vstup MAS do SPOV, i zde bude pro naši MAS výhodné být informováni o jejich činnosti a 
akcích, v případě, že bude schválen záměr uspořádání Konference VENKOV 2013 v Lázních Telice nad 
Bečvou, bude spolupráce velmi intenzivní. Vstup do SPOV probíhá na základě členské přihlášky, roční 
členský příspěvek je 1800,- Kč.  
 
Usnesení 4:  
VyPa doporučuje VH vstup MAS do CSV Olomouckého kraje a SPOV ČR 
Pro: 7, Proti: 0, zdržel se: 0 
 
Právní subjektivita MAS 
Kopecký informoval o aktuálních doporučeních a debatách týkajících se budoucí vhodné právní 
subjektivity MAS. Odkázal na kapitolu 8. materiálu Analýza bílých míst, kterou připravila NS MAS a 
která se mimo hlavní obsah – stav šíření metody LEADER v ČR zabývá i doporučeními pro nově 
vznikající MAS. Zde uvedená právní analýza srovnání o.p.s., o.s. a z.s.p.o. jednoznačně doporučuje, 
aby MAS fungovaly jako obecně prospěšné společnosti, také vzhledem k tomu, že podle nového 
občanského zákoníku již nebude občanské sdružení vůbec existující, natož vhodnou právní formou. 
Dále zde promítl několik slidů z prezentace Jana Floriana o Standartizaci MAS, kde jsou zobrazeny 2 
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možná schémata vnitřního uspořádání činností, odpovědností a orgánů MAS. Přičemž jeden 
z modelů, tzv. horizontální hodně koresponduje s tím, jak dnes mají činnosti a role rozděleny MAS a 
Hranická rozvojová agentura. Kopecký také přednesl několik myšlenek a návrhů k tomu, že by 
v budoucnu mohlo dojít ke spojení MAS a rozvojové složky (rozuměj té neprimárně klientsky 
orientované) Hranické rozvojové agentury pod jednu o.p.s., která by pod jedním IČ mohla zašťiťovat 
jak místní partnerství (= dnes Valná hromada MAS), tak další činnosti typu destinační managament, 
realizace strategie a projektů apod., které dnes realizuje HRA. Přítomní se shodli, že je to jedno 
z možných budoucích řešení a pověřilo Kopeckého další přípravou a podrobnějším rozpracováním 
návrhů. Tak jako tak by tyto změny měly proběhnout po velmi důkladné přípravě, prodebatování, 
právních konzultacích apod. a proběhnout by měly nejdříve v létě 2013.  
 
Usnesení 5: 
VyPa bere na vědomí informace o možných právních subjektivitách MAS 
Pro: 7, Proti: 0, zdržel se: 0 
 
Odměny VK + KK 
Předseda Vojtěch kácel přednesl předchystaný materiál finanční manažerky Lucie Machové o 
odměnách pro členy Výběrové komise a Kontrolní komise za jejich činnost v letošním roce. bylo 
konstatováno, že Výběrová komise přistupovala letos k hodnocení poněkud laxněji a proto bylo 
navrhnuto, aby se odměna za jeden hodnocený projekt snížila oproti roku 2011 na 400,- Kč za 
hodnocený projekt. U kontrolní komise pak bylo doporučeno zachovat stejných 500,- Kč za jednání.  
Výbor tyto aktuální výše odměn schválil k vyplacení. 
 
Usnesení 6: 
VyPa schvaluje výši odměn pro členy VK a KK 
Pro: 7, Proti: 0, zdržel se: 0 
 
 
Monitoring realizace projektů LEADER – M. Navrátilová 
Kopecký přednesl členům zprávu o monitoringu realizace projektů LEADER (viz příloha). Tento 
materiál je primárně určen pro členy Programového výboru, takže členové VyPa byli informováni 
především o tom, jak proces proběhl. S kompletním monitoringem zásadním způsobem vypomohla 
slečna Martina Navrátilová, která byla v Kanceláři MAS nejprve na studijní neplacené praxi a jelikož se 
velmi osvědčila, Kancelář MAS využila její kapacity pro zpracování monitoringu v rámci DPP, na 
kterém se předem dohodli předseda MAS V. Skácel s kanceláří MAS. Navrátilová pročetla všechny 
podané Žádosti o dotaci, Žádosti o proplacení a Monitorovací zprávy o realizaci projektu a vázanosti 
projektu na účel. Ke každému projektu vytvořila kartu, ve které jsou vedle sebe srovnány 
monitorovací indikátory, závazky z preferenčních kritérií a další žadatelovy závazky o budoucím 
využití a funkcích podpořených projektů. Srovnávaly se především žadatelovy proklamace a závazky 
se skutečností po realizaci a během udržitelnosti projektu. Programový výbor se bude zabývat 
samotným obsahem zprávy a zaujme stanovisko k chybějícím podkladům, nesplněným slibům a 
pochybením příjemců dotací, které monitoring odhalil.  
 
Usnesení 7: 
VyPa bere na vědomí informace o proběhlém monitoringu realizace projektů LEADER 
Pro: 7, Proti: 0, zdržel se: 0 
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Mobilní vybavení – zhodnocení provozu, přehled příjmů a výdajů MV 
Posledním bodem bylo letošní vyhodnocení provozu Mobilního vybavení. Přítomní zástupci obcí Ústí 
a Skalička a MR Záhoran přednesli kratičké zprávy o počtu akcí a obdržených manipulačních 
poplatcích za provoz Mobilního vybavení, za městys Hustopeče informace podal v zastoupení 
Kopecký. Z uvedeného vyplynulo, že zájem o mobilní vybavení stále roste, což vede také 
k opotřebovávání některých komponent. Například se trhají plachty u stanů, zde padla informace o 
opravně v obci Dub, Kopecký zjistí podrobnosti. 

Usnesení 8: 
VyPa bere na vědomí informace o provozu Mobilního vybavení 2012 
Pro: 7, Proti: 0, zdržel se: 0 
 
 

 

 

 

Zapsal: František Kopecký 
 
 
Ověřil: Vojtěch Skácel 


