
 

 

Zápis ze schůzky Výboru partnerství, 

konané dne 18. listopadu 2014 v zasedací místnosti kanceláře MAS 
 
Přítomni: 

Filip Konečný, Ski klub Hranice 

František Maršálek, ZD Partutovice 

Arnošt Hradil, Provodovice 

Miluše Stržínková, Obec Rouské 

Pavla Krbálková, MR Záhoran  

Vojtěch Skácel, FO Rakov 

Josef Voldán, Obec Malhotice 

Petra Kočnarová, Obec Skalička 

Alena Veličková, SDH Horní Újezd 

Jana Černá, TJ Střítež n/L 

Libor Vykopal, Obec Ústí 

 (11 platných hlasů) 

 

Hosté: 

František Kopecký, MAS Hranicko 

Zuzana Zajícová, MAS Hranicko 
Tomáš Václavík, MAS Hranicko 
Marcela Tomášová, Hranická rozvojová agentura 
 
Program jednání: 
 

 Nové stanovy 
 Členské příspěvky 2015 
 Pracovní smlouvy manažerů MAS – prodloužení  
 Odměny  
 Různé  

 
Zapisovatel zápisu – Zuzana Zajícová 

Ověřovatel zápisu – Vojtěch Skácel 

 

V. Skácel uvítal přítomné a představil program jednání.  

1) Nové stanovy 
F. Kopecký postupně představil jednotlivé články nových stanov a ve spolupráci s přítomnými 

členy Výboru je v rámci připomínek rovnou v dokumentu upravoval. Jednalo se zejména o příliš 

složitou a obsáhlou formulaci účelu spolku, výstižněji popsané hlavní činnosti. Důležitým bodem 

se ukázala být definice vedlejších činností spolku, které mohou být spolku v budoucnu užitečné. 

Úkolem na dopracování je specifikace tzv. kolektivního statutárního orgánu v případě zvolení 

právnické osoby statutárním zástupcem spolku. Dále je potřeba doplnit činnosti přidělené Výboru 

MAS dle standardizace. Dále bylo navrženo spojení článků Management MAS a Kancelář MAS, 

neboť se jedná o splývající pojmy. Celkově byla vytýkána zejména značná složitost a nadměrná 

délka stanov. Před konáním VH MAS budou stanovy v konečné verzi rozeslány e-mailem 

k řádnému připomínkování. Předpokládá se schválení stanov na VH MAS. Pracovní verze stanov 

po jednání VyPa je Přílohou č. 1 tohoto zápisu (v listinné podobě). 

 

 



 

Usnesení 1:  
VyPa projednal pracovní verzi stanov, zadal manažerům MAS zapracovat připomínky a dopracovat 
stanovy do finální podoby. VyPa doporučuje VH MAS Hranicko schválit stanovy se zapracovanými 
připomínkami. 

 (pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0)  
 

2) Členské příspěvky 2015 
F. Kopecký okomentoval navýšení členských příspěvků a představil dvě varianty, z nichž první 

varianta by navýšila sumu členských příspěvků ze současných 93 335,- Kč na 123 035,- Kč a 

druhá varianta by navýšila na 192 203,- Kč. O nejvhodnější variantě bylo mezi členy MAS 

Hranicko hlasováno formou e-mailové ankety. F. Kopecký shrnul, že z valné většiny byla vybrána 

varianta č. 1.  Rozpis a přehled výše současných a navrhovaných členských příspěvků je Přílohou 

č. 2 tohoto zápisu (v listinné podobě). 

 

Usnesení 2:  
a) VyPa projednal možnosti platby členských příspěvků pro rok 2015,  
b) VyPa schvaluje variantu č. 1 platby členských příspěvků,  
c) VyPa doporučuje VH MAS Hranicko z. s., schválit variantu č. 1 platby členských příspěvků. 

(pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0)  
3) Pracovní smlouvy manažerů MAS 

V. Skácel informoval o končících pracovních smlouvách manažerů MAS a přednesl varianty, že lze 

pracovní smlouvy prodloužit buďto na celý rok nebo jen do konce června, kdy končí projekt 

spolupráce 2015. F. Kopecký vznesl dotaz, jak je to dle zákona s prodlužováním pracovních smluv 

na dobu určitou. Přítomní si nebyli přesně jisti, a tak bylo manažerům MAS uloženo toto zjistit.   

 

Usnesení 3:  
a) VyPa projednal návrhy pracovních smluv manažerů MAS Hranicko z. s., pro rok 
    2015, 
b) VyPa schválil pracovní smlouvu manažerce/asistentce MAS Hranicko z. s., za stávajících  
     podmínek do 31. 12  2015, 
c) VyPa schválil pracovní smlouvu manažerovi MAS Hranicko z. s., za stávajících  
     podmínek do 31. 12  2015. 

(pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0)  
4) Odměny 

V. Skácel vyhodnotil volné prostředky SPL (160 000,- Kč), které mají dle rozhodnutí Výboru 
připadnout na odměny členům Kontrolní komise, Výboru, předsedovi MAS a manažerům MAS. V. 
Skácel přednesl tyto návrhy: Členové kontrolní komise 1 500, Kč/osobu, 3 členové, tj. 4 500,- Kč. 
Členové Výboru Partnerství 1 000,- Kč/účast na jednání VyPa, tj. 68 000,- Kč. Seznam členů VyPa a 
jejich docházky je Přílohou č. 4. Odměny manažerům MAS: F. Kopecký 24 000,- Kč, Z. Zajícová 
12 000,- Kč, brigádník T. Václavík 7 000,- Kč. Členové Výboru se dále shodli na odměně 
předsedovi V. Skácelovi ve výši 45 000,- Kč, jelikož v minulých letech odměnu v rámci úsporných 
opatření nepobíral a rovněž jako náhradu za čas věnovaný záležitostem MAS, kterých je 
v posledních měsících mnoho a vyžadují i dojíždění. 
 
Usnesení 4:  
 
a) VyPa projednal odměny manažerům a členům VyPa MAS Hranicko a. s., za rok 2014 
b) VyPa schválil odměny manažerům a členům VyPa MAS Hranicko a. s., za rok 2014 dle důvodové 
zprávy 
c) VyPa doporučuje VH MAS Hranicko z. s., schválit odměny manažerům a členům VyPa MAS 
Hranicko a. s., za rok 2014 

(pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0)  
 

Ověřil: Vojtěch Skácel      Zapsala: Zuzana Zajícová  


