
 

Region HANÁ 

    občanské sdružení  

    

Z Á P I S   

 
 8. schůze Rady MAS Regionu HANÁ , o.s. 

 

konané ve čtvrtek 18. září 2008 v 16:00 hod. na sekretariátě  MAS v Těšeticích 

 
Přítomni:  Ing. Miroslav Mačák, Mgr. Marta Husičková, Jarmila  Stawaritschová, Ing. Jan Tichý , Ing.  

Pavel Solovský, Ing. Eliška Dostálová  

 
Hosté:   Ing. J. Brzák 

Omluveni: Ing. H.Lebedová, předsedkyně revizní komise, Z.Žáková, L.Doseděl 

   

Program:  

1)  Kontrola usnesení z minulé rady  - 7/17.8.08 - úkoly průběžně plněny  
2)  1. výzva LEADER – její průběh  

3)  Finanční plánování 

4)  Projekt mezinárodní spolupráce 
 - pozvánka na setkání MAS 20 – 25.10.2008 v Rokytnici v Orlických horách 

 - spolupráce s MAS Znojemské vinařství 

5) Kláskiáda Náměšť na Hané  

6)  Ukončení HANÁCKÉHO CESTOVATELE 2008 v Olšanech u Prostějova 
7) Různé – Tetrapat – oznámení o zápisu ochranné známky Kláska    

   

Průběh schůze: 
 

1.   Ing, Miroslav Mačák provedl kontrolu úkolů z rady č.7. ze dne 17.8.2008 

         
         rada bere na vědomí 

 

2 .  Ing. J. Brzák seznámil radu  s počtem přijatých projektů do jednotlivých fiší. Protože je nejvíce zájem 

o fichi číslo 4 – Rozvoj obcí, občanská infrastruktura a služby. V této fichi  chybí 895 925,- Kč a ve fichi 
číslo 3 cca 85 768,- Kč, požádá manažer RH SZIF o možnost přesunutí částky 151 748,- Kč z fiše č. 5 a 

možnost přesunutí zbývající částky určené na provoz / cca 80 000,-Kč/ na pokrytí všech přijatých 

projektů. I tak nebudou tyto prostředky dostačující. Výběrová komise se tímto problémem bude muset 
zabývat a  navrhnout řešení. Jako pravděpodobné se jeví, že předkladatelé projektů, kteří budou mít 

nejméně bodů budou osloveni s tím, zda přijmou menší dotaci.  

V současnosti probíhá kontrola přijatých projektů. Výběrová komise proto může provést výběr projektů / 
manažer nejdříve provede její vyškolení /. Předkladatelé projektů seznámí výběrovou komisi se svými 

projekty a poté komise projekty posoudí. Zasedání výběrové komise proběhne v pátek 3.října od 8, 00 

hod. Jednotlivým předkladatelům bude zaslána pozvánka na jednání komise na určitou hodinu. 

  
 

         příloha č.1 – seznam žadatelů - tabulka  

                 rada MAS schvaluje 
 

3.  Finanční plánování - MAS RH musí finanční prostředky na provoz nejdříve uhradit a poté o ně žádat. 

Opět tyto prostředky chybí. Žádost o předfinancování na kraji byla zamítnuta. Proto byla požádána firma 

o pomoc. Účetní připraví podklady tak, aby půjčka pokryla veškeré náklady, které lze uplatnit na SZIF. 
Podmínky půjčky: úrok 4%, návratnost do 31.3. 2008. Půjčku zajistit na základě smlouvy, kterou 

podepíše předseda MAS. 
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Rada byla seznámena se soupiskou účetních dokladů, které jsou předloženy k profinancování za 1. 

období realizace Leaderu tj. do 31.8.2008.  
  

      přílohy č.2 – návrh smlouvy , č.3 – výpis z účtu,  č.4 – soupiska účetních dokladů 

                 rada MAS schvaluje 
 

4.  Projekt mezinárodní spolupráce  

      - účast na setkání se Splavem: Mačák, Žáková, Husičková 
- spolupráce s MAS Znojemské vinařství nebyla dosud specifikována 

 

příloha č.5  -pozvánka na setkání rada 

bere na vědomí 
 

5. Kláskiáda - Dne 6.9.2008 proběhl v Náměšti 1. ročník Kláskiády, pořádaný Pracovní skupinou děti a 

mládež RH a Mateřským centrem Pohádka. Náklady na tuto akci se hradí z prostředků MAS cca 15 000,- 
Kč 

 

        příloha č.6  – plakát 

rada schvaluje 
 

6.  Ukončení Hanáckého cestovatele – Olšany 18.10.2008. Certifikáty dostane 33 dětí a 93 dospělých. 

Program a předání certifikátů proběhne  v Sokolovně . Bude vyhlášen a odměněn nejrychlejší, nejstarší, 
nejmladší a nejvzdálenější cestovatel. proběhne losování 33 cen od Regionu HANÁ. Finanční částka na 

akci je navržena 5 000,- Kč. 

Tuto akci zajišťuje Ing. Miroslav Mačák, Zdenka Žáková a za obec Olšany Mgr. Jan Spurný 
 

                 příloha č.7 –  plakát 

          rada schvaluje 

  
7. Různé:  

 Firma Tetrapat oznámila, že registrace ochranné známky Kláska byla ukončena.  

 
                 příloha č.8 – dopis  

                 rada bere na vědomí 

 
 

      Unesení  
 Rada MAS Regionu HANÁ schvaluje: 

 
 1.    termín jednání výběrové komise  

 2.     postup při zajištění finančních prostředků na předfinancování činnosti MAS - půjčka od  

                    soukromé firmy za 4%, s vrácení do 31.3.2009, předseda pověřen podpisem smlouvy. 
 3.    úhradu nákladů na Kláskiádu do výše 15 000,-Kč 

 4.    program ukončení Hanáckého cestovatele a úhrada fin. částky 5 000,-Kč na zajištění  akce 

 

 
Rada MAS Regionu HANÁ bere na vědomí: 

 

1.  kontrolu usnesení ze 7. jednání rady 
2.  termín ukončení " Hanáckého cestovatele" 

3.  účast zástupců MAS na setkání se Splavem - Ing. Miroslav Mačák, Zdenka Žáková 

4. podpoření  projektu  RAZEM SPOLU  
   

 

                                         

Zapsala: Mgr. Marta Husičková 
 


