
Zápis z programového výboru MAS Horňácko a Ostrožsko, 
konaného v úterý 10. července 2012, v Uherském Ostrohu 

 

Přítomni členové PV: Bohuslav Vávra, Anna Vašicová, Alena Vyskočilová, Ing. Jiří Prášek, Mgr. 

Vlastimil Vaněk, Jana Bujáková  

 

Ing. Libor Zlomek, Alena Cíchová – omluveni pro nemoc a neodkladné povinnosti 

 

Hlasování: Pro, proti, zdrželi se 

Program: 

 

Program: 

 
Ad. 1. Hodnocení činnosti MAS Horňácko a Ostrožsko 6/2011 -6/2012  
 

 Monitoring naplňování SPL MAS 2008 -2012 

J.Bujáková seznámila členy programového výboru s výsledkem monitoringu a plněním nastavených 

indikátorů v rámci SPL za období 2008 – 2012.  

 

Plnění monitorovacích indikátorů v rámci Fichí 1 - 7: 

 

Monitorovací indikátory v rámci jednotlivých Fichí budou naplněny na 100% u některých Fichí 5 a 6  

budou indikátory překročeny vzhledem k tomu, že jsme neočekávali tak velký zájem především o 

projekty menšího charakteru na pořízení technologií. 

 

Finanční plnění dle jednotlivých Fichí v období  2008 -2012 

 

 Dotační opatření 
Plánované finanční 
plnění v % dle SPL 

Aktualizované finanční plnění v % dle výhledu 
do roku 2013 

Fiche 1 20 % 19 % 

Fiche 2 21% 21% 

Fiche 3 18% 18% 

Fiche 4 13% 12% 

Fiche 5 3% 4% 

Fiche 6 2% 2% 

Fiche 7 4% 4% 

Režie MAS 19% 19% 

Celkem 100% 100% 

 

Prezentace k monitoringu je k dispozici na webových stránkách MAS 

http://www.leader.ostrozsko.cz/phprs/view.php?nazevclanku=&cisloclanku=2012060007 

 

V souvislosti s novým nařízením oddělení metodiky osy IV. PRV máme povinnost zveřejnit „ Předpis 

pro transparentnost výběru projektů a zamezení střetu zájmu. Náš předpis vychází ze SPL. Bude 

zveřejněn na stránkách MAS Horňácko a Ostrožsko v rámci 9. výzvy 2012.  

 

Závěr: Programový výbor bere na vědomí informace k novému nařízení PRV a postupnému 

naplňování SPL MAS Horňácko a Ostrožsko. Výsledky ukazují, že plán je dodržován v limitech 

daných pravidly PRV ČR 2007 – 2013, osa IV. Leader. 

 

 

 Prezentace MAS Horňácko a Ostrožsko 2012 

Nový propagační materiál - Vzhledem k tomu, že jsme letos podpořili ve výzvě č.8 rekordní počet 

22 projektů, byl zhotoven nový informační letáček „ Projekty Leader MAS Horňácko a Ostrožsko, 

který bude sloužit pro inspiraci dalším potenciálním žadatelům z území MAS, které se nám rozšířilo o 

dvě města.  

http://www.leader.ostrozsko.cz/phprs/view.php?nazevclanku=&cisloclanku=2012060007


 

 

 

 

 

Časopis Krajem Svatého Antonínka – MAS pravidelně (každé 2 měsíce) informuje obyvatele 

regionu o své činnosti, o zajímavých projektech a lidech, tak aby motivoval aktivní obyvatele a 

organizace v regionu ke spolupráci. Od května má časopis nového šéfredaktora – pana Radka 

Bartoníčka a 5 členných tým externích redaktorů. 

 

Výstava Země živitelka 2012 v Českých Budějovicích – MAS se bude aktivně prezentovat i na této 

výstavě, které se každoročně účastní. 

 

Závěr: Programový výbor bere na vědomí informace k prezentaci činnosti MAS Horňácko a 

Ostrožsko v roce 2012.  

 

 Hodnocení činnosti MAS Horňácko a Ostrožsko 2012 

 

Dne 22. 6. 2012 rozeslalo MZE na všechny MAS ČR hodnotící dotazníky, které obsahují 85 otázek. 

Dotazníky je potřeba vyplnit a odevzdat do termínu do 13. 7. 2012. Naše MAS dotazník zaslala 10. 7. 

2012 s výsledkem 138 získaných bodů. Maximum počtu bodů je nastavena na 150. V Praze dne 8.8. 

2012 budeme obhajovat činnost MAS Horňácko a Ostrožsko, budeme mít k dispozici 30 minut.  

 

 

Ad. 2. Příprava výběrového řízení na obsazení pozice projektový manažer MAS 

 

Výzva na obsazení pozice projektového manažera MAS bude zveřejněna na stránkách MAS, obcích 

v termínu od 13 .7. –  7. 8. 2012.  

 

Zasedání Výběrové komise (členů programového výboru, hlavní manažerky, předsedy) je plánováno 

na 16. 8. 2012 od 8.30 hod. v Uherském Ostrohu v regionální zámecké vinotéce. 

 

J.Bujáková seznámila programový výbor s obsahovou stránkou výzvy na obsazení pozice 

projektového manažera MAS Horňácko a Ostrožsko. 

 

Příloha č. 1 – Výzva na projektového manažera MAS Horňácko a Ostrožsko 13.7. – 7.8. 2012. 

 

Usnesení: Programový výbor schvaluje výzvu na obsazení pracovní pozice projektového 

manažera MAS Horňácko a Ostrožsko                                                                                 4, 0, 0 

 

 

 

Ad. 3. Realizace a administrace podpořených projektů spolupráce 2012 -2013 

 

Projekt - Chodníčky za poznáním moravsko-slovenského pohraničí 

 

Projekt je zaměřen převážně na investiční aktivity. J. Bujáková seznámila programový výbor se 

skutečností, že z personálních důvodů, kdy v organizaci bude od 9/2012  přijatý nový zaměstnanec, 

který zřejmě nebude mít žádné zkušenosti s projektovým řízením, bude za řízení a administraci 

projektu zodpovědný hlavní manažer MAS.  Realizace projektu je plánovaná 8/2012 – 11/2013.  

 

Usnesení: Programový výbor pověřuje hlavní manažerku Janu Bujákovou k řízení realizace a 

administrace projektu mezinárodní spolupráce „ Chodníčky za poznáním slovensko-

moravského pohraničí                                                                                                                   4, 0, 0 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Projekt - Společné pro vzdělávání občanů 

 
Tento projekt je zaměřen na měkké aktivity - vzdělávání obyvatel v regionu a jeho realizace bude 

náročná. Období realizace projektu je plánováno v termínu 8/2012 – 10/2013. Nový zaměstnanec se 

bude zaučovat a bude mít na starosti administraci projektů Leader v poslední výzvě č. 9/2012- 2013, 

kterou plánujeme zveřejnit v prosinci. Z tohoto důvodu nezbývá než využít stávajících zaměstnaců 

MAS, kteří mají zkušenosti. J. Bujáková navrhuje vytvořit projektový tým tří lidí – manažer projektu – 

Jana Bujáková, účetní – Iva Čechová, asistent ve vzdělávací oblasti – Mgr. Vlastimil Vaněk. Pracovní 

vytížení by bylo pro jednoho zaměstnance MAS už nezvladatelné.   

 

Usnesení: Programový výbor pověřuje projektový tým zaměstnanců MAS - Janu Bujákovou, 

Ivu Čechovou, Mgr. Vlastimila Vaňka k řízení realizace a administrace vzdělávacího projektu „ 

Společně pro vzdělávání občanů“.                                                                                                  4,0,0                                                                                                                

 

 
Ad. 4. Různé 

 

 Udělení mimořádné finanční odměny pro paní Galliovou 

 

Předseda a hlavní manažerka navrhují pro paní Galliovou za mimořádný pracovní výkon v rámci 

činnosti MAS mimořádnou finanční odměnu ve výši průměrného měsíčního platu za období 

posledních 6 měsíců. Odměna bude vyplacena z vlastních finančních zdrojů MAS.  

 

Usnesení: Programový výbor schvaluje mimořádnou odměnu paní Galliové ve výši průměrného 

měsíčního platu za období posledních 6 měsíců.                                                                           4,0,0                                                       

 

 

Zapsala:  Jana Bujáková 

 


