
  

                                                                                                                 

 

                                                                      
 

Zápis z programového výboru MAS Horňácko a Ostrožsko, 

konaného v pátek 9. 10. 2015, ve Veselí nad Moravou 
 

 

Přítomni členové PV: Bohuslav Vávra , Alena Vyskočilová , Alena Cíchová, Anna Vašicová, Jana 

Bujáková – vedoucí manažer CLLD, Mgr. Vlastimil Vaněk – předseda MAS 

 

Ing. Jiří Prášek, Dr. Petr Kolář– omluven 

 

Zastoupení při hlasování: 2 podnikatelky, 2 veřejný sektor, 1 neziskový sektor 

Program jednání:  

Ad. 1. Projednání auditu hospodaření a výroční zprávy 2014  

 Audit hospodaření 2014 

 Výroční zpráva 2014 

 

Usnesení č.1:  

Programový výbor doporučuje VH vzít na vědomí zprávy auditora o hospodaření a ověření 

výdajů v souvislosti s realizací SPL 2014. PV dporučuje VH schválit výroční zprávu za rok 2014. 

Hlasování : 5, 0, 0 

Ad. 2. Standardizace MaS Horňácko a  Ostrožsko do 30.11.2015. 

 

 Na základě připomínek z MZE ČR ke standardizaci MAS,  budeme měnit zastoupení veřejného 

sektoru v členské základně. Všechny obce a města by se měly stát členy, mikroregiony by naopak 

měly vystoupit z členské základny. Tato změna nebude mít vliv na bezproblémové posuzování 

dodržení pravidla,  kdy žádná zájmová skupina nesmí mít při hlasování v orgánech MAS více jak 

49% zastoupení.     

 Návrh na přijetí nových členů: za podnikatelský sektor, Sirnaté lázně Ostrožská Nová Ves 

s.r.o, ICO: 47915005 , jednatel Stanislav Tureček. 

 
 Změna stanov dle připomínek MZE ČR ke standardizaci MAS. Manažerka seznámila členy 

PV s připomínkami, které byly zaslány z MZE. Změny jsou spíše formálního charakteru, bude 

nutné úpravu stanov zkontrolovat i s právníkem. PV ukládá manažerce připravit změny stanov 

dle připomínek z MZE do termínu konání VH 30.10.2015. 

 

Usnesení č.2:  

Programový výbor doporučuje VH změnit členskou základu ve veřejném sektoru dle návrhu 

připomínek MZE ČR.  

Hlasování : 5, 0, 0 

Usnesení č.3:  

Programový výbor doporučuje VH přijetí nového člena za podnikatelský sektor- Sirnaté Lázně 

Ostrožská Nová Ves s.r.o, IČO 47915005, zastoupené pověřeným zástupcem panem Stanislavem 

Turečkem. 

Hlasování : 5, 0, 0 

 

Usnesení č.4: 

Programový výbor doporučuje VH schválit změny stanovy MAS Horňácko a Ostrožsko včetně 

zapracovaných připomínek z MZE a od JUDr. Petra Koláře. 

Hlasování : 5, 0, 0 

 



  

                                                                                                                 

 

 

Ad. 3. Alokace SCLLD MAS Horňácko a Ostrožsko na programové období 2016 2023 

 

Manažerka představila fin. alokaci na realizaci SCLLD na období 2014 -2020. MAS bude 

administrovat projekty ze tří čtyř operačních programů s alokací 93,74 mil.Kč. 

 

1) Program rozvoje venkova: 

 20,58 mil. Kč alokace na realizaci projektů/investičních/neinvestičních 

 0,980 mil.Kč na realizaci projektu spolupráce 

 

2) Integrovaný regionální operační program: 

 56,87 mil.Kč alokace na realizaci investičních projektů, do konce 2018 musí být zrealizovány 

projekty ve výši 28% z alokace. První podpořené projekty přes MAS budou ty, které budou 

dobře připraveny, školy, obce. 

 

3) Operační program zaměstnanost: 

 13,31 mil. Kč horní hranice alokace/ neinvestice 

 

4) Operační program životní prostředí: 

 2 mil. Kč na výsadbu dřevin na území CHKO Bílé Karpaty. Budou nastaveny pravidla a 

podmínky z CHKO. 

 

5) Posílení řídících a administrativních schopností MAS 

 13,88 mil. Kč na režie a mzdové náklady MAS 

 

Úkoly: Manažerka je pověřena dopracovat SCLLD MAS Horňácko a Ostrožsko do 31.12.2015. 

 

Usnesení č.5: 

Programový výbor bere na vědomí informace k přípravě SCLLD a k alokaci na programové 

období 2014 -2020.  

Hlasování : 5, 0, 0 

 

Ad. 4. Projekt na zpracování Místního akčního plánu vzdělávání na území ORP Veselí nad 

Moravou 

 

 Návrh na schválení nositele projektu Místní akční skupiny Horňácko a Ostrožsko 

Manažerka seznámila členy PV s podstatou projektu MAP v oblasti základního vzdělávání. 

Dokument, který bude výstupem mapování po dobu 24 měsíců v regionu ORP, bude důležitým 

argumentačním materiálem pro čerpání dotací všech škol z OP VVV a z IROP v období 2017 -2023. 

Zpracování projektu nelze zadat externě. Dokument musí být zpracován ve spolupráci se všemi 

důležitými partnery působící v oblasti základního a mimoškolního vzdělávání dětí a mládeže. Z tohoto 

důvodu se rada města Veselí nad Moravou rozhodla na doporučení RSK JMK pověřit MAS Horňácko 

a Ostrožsko, jako nositele projektu. Zpracováním projektu je pověřena manažerka J. Bujáková ve 

spolupráci s MAS Strážnicko. Realizace projektu od 1.1.2016 – 1.1.2018, celkové výdaje cca 4 mil. 

Kč. MAS Strážnicko bude do projektu zapojeno jako partner s fin. příspěvkem orientačně v poměru 

40% výdajů k celkovým výdajům projektu. Projekt bude generovat vytvoření nového pracovního 

místa – manažera MAS pro oblast vzdělávání. Předpokládáme, že bude nutné zajistit předfinancování 

začátku realizace projektu, orientačně do 7/2016. Poté by měl být projekt financování ex-ante,  na 

základě zálohové platby ve výši 30% a průběžného předkládání etap k vyúčtování.  

 

 Změna území realizace projektu MAP ORP Veselí nad Moravou 

V souvislosti s přípravou projektu se uskutečnilo několik jednání se zástupci města Veselí nad 

Moravou, ale i se zřizovateli škol. Z důvodu spádovosti školy v obci Moravský Písek na ORP Kyjov, 



  

                                                                                                                 

doporučujeme změnit území realizace. Obec Moravský Písek spadá do území MAS Kyjovské 

slovácko v pohybu, což je další argument pro budoucí spolupráci v oblasti školství. Starostka obce 

Moravský Písek i předsedkyně MAS Kyjovské Slovácko v pohybu se změnou souhlasí. Změnu území 

MAP ORP Veselí nad Moravou následně schválila i Regionální stálá konference Jihomoravského 

kraje. 

 

Usnesení č.6: 

Programový výbor schvaluje nositele projektu „ MAP ORP Veselí nad Moravou“  MAS 

Horňácko a Ostrožsko. 

Hlasování : 5, 0, 0 

 

Usnesení č.7: 

Programový výbor schvaluje změnu území projektu „ MAP ORP Veselí nad Moravou“  bez 

obce Moravský Písek.  

Hlasování : 5, 0, 0 

 

 Dohoda o spolupráci na projektu MAP ORP Veselí na Moravou  

 

V srpnu byl předložen návrh dohody o spolupráci tří partnerů (město Veselí nad Moravou, MAS 

Horňácko a Ostrožsko, MAS Strážnicko)  na projektu MAP. Na podnět rady města byl dokument 

upraven a bude uzavřen pouze mezi MAS Horňácko a Ostrožsko a městem Veselí nad Moravou a to 

na fázi zpracování žádosti o dotaci.  MAS Horňácko a Ostrožsko uzavře druhou dohodu o spolupráci 

na realizaci projektu s MAS Strážnicko samostatně. Oba dokumenty jsou interní, zaručují spolupráci 

na v oblasti školství všem partnerům před podáním žádosti o dotaci. 

 

Usnesení č.8: 

Programový výbor schvaluje uzavření dohody o spolupráci na projekt MAP ORP Veselí nad 

Moravou s partnery projektu,  městem Veselí nad Moravou a s MAS Strážnicko.  

Hlasování : 5, 0, 0 

 

 

Ad. 5. Návrh rozpočtu hospodaření MAS Horňácko a Ostrožsko na rok 2016 

 

 Předseda MAS seznámil členy PV s personálními změnami v organizaci.  Z finančních 

důvodů nebyla uzavřená nová pracovní smlouva s Ing. Bronislavou Hájkovou, která pracovala 

na pozici asistentky, projektové manažerky MAS SPL 2007 -2013. Ing. Barbora Galliová by 

měla nastoupit na tuto pozici po mateřské dovolené. Ovšem bude nastupovat na další 

mateřskou dovolenou. Manažerka navrhuje ukončit pracovní poměr s paní Galiovou z důvodu 

zrušení pracovního místa. I když se paní Galliová po 3 letech vrátí, bude se těžko dostávat po 

6 ti letém výpadku do profese manažerky jakéhokoliv dotačního programu, překážkou může 

být i problém s časovou flexibilitou, která je u této pozice běžná. Paní Galliová bude mít nárok 

na tří měsíční odstupné. Bude to pro organizaci finančně náročné, ale je nutné uzavřít staré 

záležitosti. 

 

Usnesení č.9: 

Programový výbor schvaluje zrušení pracovní pozice projektové manažerky SPL 2007 -2013 a 

ukončení pracovního poměru s Ing. Barborou Galliovou.  

Hlasování : 5, 0, 0 

 

 

 Naskytla se příležitost využít dotaci na administrativního pracovníka MAS přes ÚP Uherské 

Hradiště. Pracovní smlouva by byla uzavřena na období 24 měsíců, 6 měsíců bude dotovaných 

ve výši 12 tis.Kč. V současné chvíli je na MAS pouze jeden zaměstnanec a to na částečný 

úvazek. Tato situace není dlouho udržitelná. Předseda MAS představil všem členům životopis 



  

                                                                                                                 

Bc. Olgy Slivkové, která by měla zájem pracovat v naší organizaci v rámci projektu 

Společensky udržitelné pracovní místo. 

 

Usnesení č.10: 

Programový výbor schvaluje uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace na SÚPM přes úřad práce 

v Uherském Hradišti.  

Hlasování : 5, 0, 0 

 

 Předseda MAS otevřel diskusi nad návrhem rozpočtu hospodaření MAS Horňácko a 

Ostrožsko, který je vyrovnaný ve výši 3 239 000,- Kč. Abychom byli schopni rozpočet plnit a 

čerpat, musíme si zajistit předfinancování z krátkodobého úvěru. MAS bude bez dotací zřejmě 

dalších 9 měsíců v roce 2016, a to z důvodu časového prodlení s přípravou na realizaci 

SCLLD  (termín podání 3/2016) a zdlouhavou přípravou řídících orgánů OP na příjem žádostí 

a vyúčtování (předpoklad první platby na režie 9/2016). Hlavně nám nesmí dojít síla a zůstat 

výdrž.  

 

Usnesení č.11: 

Programový výbor pověřuje předsedu a manažerku k vyřízení krátkodobého úvěru na 

předfinancování výdajů MAS Horňácko a Ostrožsko na rok 2016.  

Hlasování : 5, 0, 0 

 

Ad. 6. Příprava na projednání podkladů na VH 

 Návrh na zpracování auditu na rok 2015, Ing. Vladimír Zelina 

 Návrh na dar pro NS MAS ČR ve výši 2000,- Kč, projekt Resilience 

 Akce - Workshop na lidové kroje 31.10.2015 

 Projekt – Tematická platforma NNO k nové legislativě –školení zaměstnanců MAS 

 

 

Usnesení č.12: 

Programový výbor doporučuje VH schválit návrh smlouvy na provedení auditu hospodaření a 

činnosti MAS na rok 2016 s auditorem Ing. doplnit jméno Zelinou.  

Hlasování : 5, 0, 0 

Usnesení č.13: 

Programový výbor schvaluje dar pro NS MAS ČR ve výši 2.000,- Kč, projekt resilience.  

Hlasování : 5, 0, 0 

Usnesení č.14: 

Programový výbor schvaluje spoluorganizaci akce ve spolupráci s Lidovými tradicemi Uh. 

Ostroh „ Workshop na lidové kroje“ , termín konání 31.10.2015. Financování akce z FF MAS. 

Hlasování : 5, 0, 0 

Usnesení č.15: 

Programový výbor bere na vědomí zapojení manažerky SCLLD J. Bujákové do projektu 

tématické platformy NNO k nové legislativě NOZ.  

Hlasování : 5, 0, 0 

 

 

Plánovaný termín jednání Programového výboru je 2. prosince 2015 v kanceláři MAS. 

 

Zapsala: Jana Bujáková 
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