
Zápis z pracovní schůze Správní rady 

MAS Vizovicko a Slušovicko 

Datum konání:  4. prosince 2014 v 11:00 hodin 
Místo konání:  Zasedací místnost, MÚ Vizovice  

 Masarykovo nám. 1001, 763 12 Vizovice 

 

 

Program: 

1. Úvod 

2. Personální situace v MAS a chod kanceláře 

3. PRV 2007 - 2013 

4. Plánovací období 2014 - 2020 

5. Stav standardizace 

6. Ostatní a diskuze 
 

1. Úvod 

Úvodní slovo pronesl předseda Správní rady Ing. Jaroslav Burkart a Mgr. Petr Žůrek, 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 zvolena: Bednářová Renata 

Ověřovatelem zvolena: Zábojníková Renata 

 

 

2. Personální situace v MAS a chod kanceláře 

V současné době pracuje v kanceláři MAS (na jakýkoliv úvazek či DPP) 6 osob. Petr Žůrek 

informoval Správní radu o změně účetní. Paní Burkartovou musela ve funkci nahradit paní 

Klesná, která účetnictví převzala od 1. 10. 2014 (viz usnesení Správní rady). 

MAS financuje pouze 4 osoby, a to Petra Žůrka, Pavla Elšíka (má DPP i v projektu SMS),  

Ondřeje Štacha (DPP v projektu EMI 6 – projekt spolupráce) a paní Ilonu Klesnou, která vede 

účetnictví. Financování SPL letos končí. Tyto osoby budou dále financovány do května 

z projektu spolupráce EMI 6. Od ledna můžeme začít čerpat přes MMR prostředky 

administrace – metodika a pravidla ještě nejsou zvěřejněny. 

Renata Bednářová je placena z projektu SMS (MAS ECHU) na základě DPP do prosince 

2015 a Tereza Macková z projektu Spolupráce (tzv. EMI 6), který bude trvat do června 2015. 

Na konci ledna 2015 budou přepočítány úvazky pro EMI 6. Dále do kanceláře dochází v 

pátky i Martin Štach, který v říjnu ukončil svou tříměsíční stáž a chce s MAS nadále 

spolupracovat. Martin Štach pracuje dobrovolně, tudíž zatím bez finanční odměny. 

MAS si opět zažádala o možnost získat si na tři měsíce stážistu z projektu Stáže pro mladé 2, 

který by nastoupil v lednu 2015. Na stáž se přihlásila jedna zájemkyně. 

 

 

3. PRV 2007 – 2013 

V lednu 2015 se bude podávat RO SZIF Olomouc poslední vyúčtování za rok 2014, ale i za 

celé období 2007 – 2013. Za toto období pomohla zrealizovat 50 projektů (z nichž ještě 

některé nejsou proplaceny) s přiznanou dotací v opatření IV.1.1 za více než 16 milionů korun 

a celkově za více než 26 milionů (s aktuálními projekty OPŽP asi 27 606 388,- Kč). 

Uznatelné výdaje na poslední vyúčtování budou i mzdy za prosinec 2014. 

 

 



 

 

 Přiznaná dotace v Kč Stav 

administrace MAS              2 553 419     

Proplaceno (zbývá jen vyúčtování poslední 

etapy za celé období – leden 2015) 

projekty žadatelů (50)             16 589 908      vč. ještě neproplacených 

projekty spolupráce celkem               1 883 302       

TS 1  267 000   proplaceno 

TS 2  142 638   proplaceno 

TS 3  305 388   zatím neproplaceno 

OPSM  1 168 276   proplaceno 

OPTP 749 986  proplaceno 

FDV 1 – stáž studenta 50 340  proplaceno 

FDV 2 – stáž studenta 52 839  zatím neproplaceno 

projekt spolupráce EMI 6 500 000  probíhá  

Kompostujeme v každé rodině 3 421 422  proplaceno 

SMS – MAS ECHU 561 500   probíhá (spoluúčast 112 300 Kč)  

projekty OPŽP 1 243 672  zatím neproplaceno 

 

 

4. Plánovací období 2014 – 2020 

Než se plně rozběhne plánovací období, bude MAS zapojena do dvou projektů, které by měly 

toto období překlenout – projekt SMS ČR a projekt spolupráce EMI 6 (zaměřený na evaluaci, 

monitoring a inspiraci šesti zapojených MAS). Až bude hotova standardizace a její 

vyhodnocení, podá MAS k hodnocení i svoji strategii (hodnocení může probíhat i půl roku – 

záleží na potřebě doplňování). Některé výdaje ovšem bude možno čerpat již od ledna, i 

v případě, že standardizace nebude celkově schválena. To vše je předpokladem k tomu, aby 

MAS mohla pokračovat ve své činnosti.  

 

Předpokládaná alokace OP (ze září 2014) je v následující výši: 

OP Plánovaná alokace v mil. Kč 

IROP 10 206, 7 

OPŽP 500 

OPZ 1729, 9 

PRV 3 080 

OP VVV 300 (jedná se pouze o poskytnutí možných animačních nákladů) 

Celkem 15 816,5 

 

 

5. Stav standardizace 

Možnost předkládat Žádost o standardizaci byla spuštěna 24. 11. 2014 a potrvá až do 22. 5. 

2015. Dle výzkumu NS MAS bylo zjištěno, že 73 % MAS (včetně Vizovicka a Slušovicka) 

chtějí podat žádost o standardizaci do konce roku 2014. 

Stav standardizace je následující: Žádost je částečně již vyplněna, avšak chybí doplnit 

partnery a jejich zástupce v jednotlivých orgánech a hodnocení personální a majetkové 

propojenosti (máme vysoké riziko majetkové a personální propojenosti – hrozí nám 

hodnocení C – nevyhovující).  

Problém nastal u paní Zábojníkové, která doposud zastupovala jak SDH Neubuz, tak obec 

Neubuz, což nesmí nastat kvůli střetu zájmů odlišných zájmových skupin. Paní Zábojníková 

zůstane zástupce obce a za SDH Neubuz bude zvolen nový zástupce. 



Změna musí nastat ve Výběrové komisi - u CRP Vizovice, a u obce Jasenná. Bylo navrženo, 

aby místo obce Jasenná se do orgánu zvolila obec Zádveřice-Raková. 

Orgány budou vyřešeny na následující Valné hromadě, která se uskuteční 19. 12. 2014 

(pozvánka již byla všem partnerům rozeslána). Přílohy ke standardizaci jsou částečně také 

připraveny, schází už jen podpis pana starosty obce Vlčková na listinu o schválení působnosti 

SCLLD. Po vyjasnění všech záležitostí na Valné hromadě bude žádost co nejdříve vyplněna a 

odeslána. 

 

6. Ostatní a diskuze 

S podporou a koordinací kanceláře MAS byly v rámci výzvy OP ŽP uskutečněny dva 

projekty. Dále pomoc MAS využili také Vizovjánek a Farnost Vizovice, kteří si podali žádost 

do Fondu mikroprojektů Regionu Bílé Karpaty. Oba projekty byly zaměřeny na spolupráci se 

slovenským partnerem, zvýšení potenciálu cestovního ruchu a v případě Vizovjánku i na 

pořízení několika krojů a v případě farnosti na zpřístupnění věže kostela. Zda tyto projekty 

uspějí, bude známo až 16. 1. 2015.  

Správní rada ukládá kanceláři, aby byl vytvořen návrh systému zpracování dotací pro své 

členy. MAS by měla fungovat jako plnohodnotná agentura, která bude asistovat při žádostech 

o dotaci, žádostech o proplacení i kontrolách (viz usnesení Správní rady). MAS doposud pro 

NNO poskytovala tyto služby zdarma. Správní rada kanceláři ukládá navrhnout financování 

(např. 1. žádost zdarma, za žádost od 100 000 Kč do 250 000 Kč odměna ve výši 20 000,- 

atd.) Výběrová řízení nebudou spadat do činnosti MAS (může pomoci s výběrem firmy, která 

VŘ zrealizuje). 

Správní rada navrhuje doplnit zásobníky projektů všech členů. Zaměstnanci kanceláře budou 

monitorovat aktuální vyhlášené výzvy OP a vybírat ze zásobníků vhodné projekty pro 

realizaci (viz usnesení Správní rady). 

Správní rada vyžaduje posílání tzv. newsletterů o činnosti MAS za každý měsíc, včetně 

pokladní knihy a knihy přijatých faktur – od 1. ledna 2015(viz usnesení Správní rady). 

Pan Slovák se vyjádřil k Rámcové partnerské smlouvě, která se nesmí řídit obchodním 

zákoníkem, jestliže je podepisována v letošním roce – tato chyba byla následně opravena a 

smlouva se bude řídit občanským zákoníkem.  

MAS by měla mít vlastního právníka, se kterým by konzultovala návrhy povinných 

dokumentů. Z dokumentů, které byly předloženy ke schválení na minulém jednání, není zcela 

jasné, z jakého zákona vychází – dochází tak k rozporům. Členové Správní rady tedy 

navrhují, aby všechny dokumenty přezkoumal právník. Bylo navrženo, aby všechny MAS ve 

Zlínském kraji dělaly dokumenty jednotně. Petr Žůrek navrhuje, aby byla oslovena NS MAS, 

aby se vyjádřila k našim dokumentům – Správní rada souhlasí (viz usnesení Správní rady). 

Zapsala: Bednářová 

 

Ověřila: Zábojníková 

 

Datum: 4. 12. 2014 


