
Zápis z pracovní schůze Správní rady 

MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. 

Datum konání:  13. února 2015 v 14:30 hodin 
Místo konání:  Zasedací místnost, MÚ Vizovice  

 Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice 

 

 

Program: 

1. Úvod 

2. Příspěvky na rok 2015 

3. Personální situace v MAS a chod kanceláře 

4. Plánovací období 2014-2020 a stav standardizace 

5. Diskuze 

 

1. Úvod 

Úvodní slovo pronesl předseda Správní rady a ředitel MAS, kteří přivítali všechny členy 

Správní rady a tým kanceláře. Byl schválen program jednání a ověřena usnášeníschopnost: 

Správní rada je usnášeníschopná (viz usnesení Správní rady). 

Zapisovatelem zvolen: Ing. Pavel Elšík 

Ověřovatelem zvolen: Bc. Silvie Dolanská 

 

2. Příspěvky na rok 2015 

V roce 2014 byly roční příspěvky MAS následující: 

 neziskové organizace   200,-  

 zemědělci a ostatní fyzické osoby  2000,-  

 právnické osoby    2000,- 

 obce      30,- /obyvatele 

Pro rok 2015 jsou navrhovány v následující výši: 

 neziskové organizace   200,- 

 zemědělci a ostatní fyzické osoby  2000,- 

 právnické osoby    2000.- 

 obce      30,- /obyvatele 

Návrh a zdůvodnění ředitele MAS na zachování stávající výše příspěvků. 

Správní rada zvážila pro a proti a přistoupila k hlasování: viz usnesení SR. 

SR: Zadává zpracovat návrh rozpočtu na rok 2015 do příštího zasedání SR. 

Dotaz nového člena SR: Personální obsazení, kdo o tom rozhoduje, jaký způsobem, kolik lidí, 

proč? Ředitel odpověděl: historie MAS, statut, dotační možnosti, vliv přípravy a realizace 

strategií, cíle MAS a vize. 

 

3. Personální situace v MAS a chod kanceláře 

V kanceláři MAS aktuálně pracuje 6 osob (3 mají HPP na projektu spolupráce EMI 6; 

1 pouze DPP v projektu SMS ČR, 1 dobrovolník, 1 stážistka hrazená Fondem dalšího 

vzdělávání). Po minulém jednání SR došlo k ukončení Mandátní smlouvy s účetní, k 30. 9. 

2014. Od 1. 10. 2014 do 31. 12. 2014 byla Mandátní smlouva na vedení účetnictví uzavřena 

s novou ekonomkou. V roce 2015 byla opět uzavřena smlouva s ekonomkou, která se  

o účetnictví bude nadále starat (úkol: vyjednat podmínky nové Mandátní smlouvy). Usnesení 

SR. 

Ředitel MAS a vedoucí kanceláře byl pověřen při rozhovoru s předsedou SR k vytvoření 

personálního plánu, který byl SR při tomto jednání představen. Z projektu EMI 6 nám končí 

financování ke dni 31. 5. 2015. Dále je třeba vědět, že z předběžného harmonogramu výzev 

MMR je patrné, že od 1. 6. 2015 snad budou placeny Provozní a animační náklady MAS. 



Pokud se tento termín posune, budeme vyjednávat se Zlínským krajem o překlenutí 

financování (nyní máme půjčku ve výši 500 000,- do 12/2015). Bude možnost z  MŠMT 

čerpání prostředků pro MAS, a to na projekty z IROPu na školství, celoživotní vzdělávání,  

na komunitní školy pro území MAS. Naše MAS se přihlásila do předvýběru a chceme mít 

manažera pro tuto oblast (celkem se přihlásilo asi 90 MAS ze 180). K tomuto se vyjádřil 

předseda SR, že mít manažera pro školství na MAS nepovažuje za vhodné, MAS má dělat 

rozvoj venkova, ne vzdělávat. Podstoupit Zakladatelům MAS. Usnesení SR. 

Dále ředitel MAS představil SR návrh ceníku dotačního poradenství, který by svoji platnost 

nabyl k 1. červenci 2015 nebo k 1. 10. 2015. Publikaci ceníku však zatím nedoporučujeme. 

Usnesení SR. 

Mzda ředitele: je v pravomoci SR. Komentář ředitele: návrh na Dodatek č. 12 k projektu EMI 

6 při stanovení mzdy na hodinu dle metodiky a upřesnění výše úvazku. Usnesení SR. 

Byla diskuze nad odměnou ředitele, předseda SR zmínil, že v meziobdobí by ředitel měl mít 

nižší plat. V tom případě ředitel navrhuje řešení, aby se jeho mzda dle pravidel PS přepočítala 

a snížila cca o 4 760,- Kč měsíčně hrubého (a každý měsíc se musí dopočítávat podle hodin, 

za květen se mzdy zaměstnanců srovnají s celkovým rozpočtem). Ředitel informoval SR 

o zvýšení úvazků a hodinové mzdy dvou zaměstnancům MAS. 

- diskuze: kvalita newsletteru. Ředitel nesouhlasil s hodnocením. Návrh SR: ať má MASka 

klidně více manažerů a nabere nové zaměstnance do května, ale ať dělá víc projektů (víc 

činnosti). Odpověď ředitele: noví zaměstnanci se za tři měsíce toho moc nenaučí, neseznámí 

se ani s celým projektovým cyklem, zároveň právě v této době jsou velmi omezené možnosti 

žádat o dotaci. Dále odpověď ředitele: děláme výzvy, které jsou (dnes podány dvě žádosti  

na MMR – Kašava a Mikroregion Vizovice), začátek nového období 2014+ se stále posouvá. 

Brát nové zaměstnance do konce května nebude efektivní (nic nebudou umět, pak je možná 

propustíme).  

Dotaz SR: Proč to jde v jiných MAS a proč ne ve VaS? Odpověď: Srovnávání s těmi, kteří 

mají dlouhé roky několikanásobně vyšší rozpočet a podstatně vyšší personální stabilitu 

je možné jen do určité míry… 

Padl ještě návrh o mzdě ředitele hlasovat „Per rollam“ do 72 hodin (zaslat členům i Přílohu) 

a tím vyzkoušet jak to bude fungovat. Návrh SR poslat emailem a při nereakci do tří dnů 

považovat za schválené. Toto řešení ale není správné, protože hlasování „per rollam“  

je plnohodnotné a kdo nehlasuje, tak se zdržel. 

 

4. Plánovací období 2014-2020 a stav standardizace 

Je možné (informace z MZe a MMR), že již od 1. června 2015 budou MAS financovány 

z MMR, přičemž výdaje na chod kanceláře by mohly být stanoveny ve výši přepočtu obyvatel 

nebo na plochu a hovoří se i o nějakém zatím neupřesněném koeficientu. Odhad pro nás je cca 

1,1 mil a z našich prostředků musí být asi 10 % spoluúčast (věc je ale v jednání). Základní 

výdaje na administrativu tedy odhadujeme ročně na cca 1 - 1,2 mil. 

Standardizace naší MAS byla podána 2. ledna 2015 (poprvé již v prosinci, avšak kvůli chybné 

příponě souboru přílohy byla vrácena) a bylo jí přiděleno číslo 15/000/00000/672/000030. 

Dle informací z NS MAS prvních 8 zkontrolovaných MAS nesplnilo požadavky. 

 

5. Diskuze 
Návrh na zřízení živnostenského oprávnění na živnost volná. Podle Notářského zápisu SR 

v čl.IX, 11  schvaluje SR předmět doplňkových činností. Usnesení SR. 

 

Zapsal: Ing. Pavel Elšík  

Ověřila: Bc. Silvii Dolanská 

 

Datum: 13. 2. 2015 


