
  

                                                                                                                 

 

                                                                      
 

 

Zápis z jednání Programového výboru MAS Horňácko a Ostrožsko, 

konaného v pátek 12. 10. 2018, ve Veselí nad Moravou 
 

Přítomni členové PV:  Alena Cíchová, Alena Vyskočilová, Anna Vašicová, Jiří Prášek, Jana Bujáková – vedoucí 

manažer  SCLLD, Mgr. Vlastimil Vaněk – předseda MAS 

 

Bohuslav Vávra, JUDr. Petr Kolář– omluveni 

 

Zastoupení při hlasování: 3 podnikatelé, 1 veřejný sektor, 1 neziskový sektor 

 

Program jednání:  

1. Výzva č. 3 IROP – Rozvoj škol II., Výzva č. 4 IROP – Sociální podnikání I., Výzva č. 5 

IROP – Rozvoj sociálních služeb a sociálního bydlení 

 
Vedoucí manažerka SCLLD informovala členy Programového výboru podrobně o jednotlivých výzvách č.3, č.4, 

č.5  a stanovených alokacích, které jsou v souladu s finančním plánem SCLLD.  Dále byly projednány kontrolní 

listy a preferenčních kritéria k připravovaným výzvám na IROP, které jsou nyní schvalovány řídícím výborem 

IROP. Tato podpůrná dokumentace slouží pro hodnotitele a schvalovatele projektů, za účelem provedení správné 

kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti a věcného hodnocení.  Termín výzvy bude upraven v návaznosti na 

schválení všech výzev ŘO IROP. Orientačně budou všechny výzvy vyhlášené v období od října do prosince 

2018. Programový výbor souhlasí s aktualizací harmonogramu výzev v návaznosti na termíny a alokace. 

 

Usnesení č.1:  

Programový výbor schvaluje výzvu č. 3 IROP, výzvu č. 4 IROP, výzvu č. 5 IROP  včetně  alokací 

v souladu s finančním plánem SCLLD, schvaluje kontrolní listy a preferenční kritéria k výzvám IROP a 

pověřuje manažerku SCLLD k vypořádání všech připomínek ŘO IROP a dodatečně souhlasí a schvaluje 

všechny zapracované připomínky od ŘO IROP. 

                                                                                                                                                        5, 0, 0          

2. Schválení aktualizace Interních postupů IROP verze 1.2. – dle aktualizace minimálních 

požadavků ŘO IROP k implementaci CLLD 
 

Vedoucí manažerka SCLLD Jana Bujáková seznámila členy Programového výboru s novými podmínkami 

interních postupů, který jsou přepracovány do verze 1.2. dle nových požadavků ŘO IROP. 

 

Usnesení č.2:  

Programový výbor schvaluje novou verzi 1.2. Interních postupů MAS Horňácko a Ostrožsko a pověřuje 

manažerku SCLLD k vypořádání všech připomínek ŘO IROP  

                                                                                                                                                        5, 0, 0          

 

3. Různé 

 

 Projekt Krajinná zeleň na území MAS Horňácko a Ostrožsko  
Předseda MAS informoval členy Programového výboru o projektu spolupráce 3 obcí Horňácka (Nová Lhota, 

Kuželov, Suchov) na výsadbu dřevin v CHKO Bílé Karpaty. Projekt je podán do 1. Výzvy OPŽP MAS 

Horňácko a Ostrožsko – Výsadba dřevin. Projekt je ve fázi hodnocení. Programový výbor pověřuje předsedu 

MAS k zahájení výběrového řízení na dodavatele výsadby dřevin. 

 

 

 



  

                                                                                                                 

 

Usnesení č.3:  

Programový výbor pověřuje předsedu MAS k realizaci výběrového řízení (zakázka malého rozsahu na 

dodávky) na dodavatele výsadby dřevin v souvislosti s realizací projektu Krajinná zeleň na území MAS 

Horňácko a Ostrožsko. 

                                

                                                                                                                                            5, 0, 0          

 Projekt MAP II. ORP Veselí nad Moravou – Ostrožsko – Kunovice 

 
Projekt byl schválen k financování, ze strany výběrové komise bylo navrženo krácení ve výši 1 514 520,- Kč na 

pozice odborníků (právník, IT specialista, kouč, psycholog). Zahájení projektu je předfinancováno úvěrem od ČS 

ve výši 500 tis. Kč. Připravuje se právní akt, první zálohu očekáváme v prosinci 2018. Sestavujeme realizační 

tým, pracovní skupiny, odborný tým. 

Z tohoto důvodu Programový výbor pověřuje předsedu MAS k uzavírání pracovních smluv, dohod o provedení 

práce v návaznosti na schválený rozpočet projektu a pracovní pozice uvedené v projektu. V listopadu se 

uskuteční konference škol, první workshopy a semináře, pracovní skupiny, dvoudenní studijní cesta.  

 

Do projektu jsou od 1.10.2018 do 31.1.20121 zapojeni tito zaměstnanci MAS Horňácko a Ostrožsko: 

 Jana Bujáková – pozice hlavní manažerka MAP II. (úvazek 0,5), vedoucí manažerka SCLLD 

(úvazek 0,5) 

 Mgr. Petra Šilcová – pozice manažerka komunikace MAP II. (úvazek 0,5), manažerka SCLLD 

(0,5 úvazek) 

 Bc. Michaela Molková – pozice ekonom projektu MAP II. (úvazek 0,25), účetní MAS (0,75 

úvazek) 

 Bc. Olga Slivková – pozice asistentka MAP II. (úvazek 0,5), asistentka SCLLD (úvazek 0,5) 

 

Usnesení č.4:  

Programový výbor pověřuje předsedu MAS k uzavírání pracovních smluv, dohod o provedení práce 

v návaznosti na schválený rozpočet a pracovní pozice projektu MAP II. ORP Veselí nad Moravou – 

Ostrožsko – Kunovice. 

                                                                                                                                                                           5, 0, 0          
 

Závěr:   
 

 Manažerka informovala Programový výbor o plnění SCLLD MAS Horňácko a Ostrožsko 1. – 6/2018. 

 

Usnesení č.5: 

Programový výbor schvaluje monitorovací zprávu o plnění integrované strategie MAS Horňácko a 

Ostrožsko za období od 1.1.2018 – 30.6.2018. 

 

 

Ověřil: Mgr. Vlastimil Vaněk, předseda MAS 

 

Zapsala: Jana Bujáková 


