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Zápis z X. Starostenského sezení
Dne 21. 06. 2016 od 16:00 hod. ve Slatinkách
v hospodě Na statku
Mgr. Marta Husičková (předsedkyně MAS RH) přivítala všechny přítomné. Seznam účastníků
viz. Prezenční listina.
Rovněž přítomné přivítal i Jaromír Crha (starosta obce Slatinky) a předal slovo Ing. Jaroslavovi
Brzákovi (manažer MAS RH), který rovněž přivítal přítomné a představil svoji prezentaci.
Prezentace je přílohou tohoto zápisu.
Hl. body jednání:
 SCLLD MAS Region HANÁ – prozatím není žádné hodnocení k strategii MAS RH. Pouze 2
MAS z celé ČR mají vyhodnocenou strategii. Více informací o integrované strategii
komunitně vedeného místního rozvoje naleznete na http://regionhana.cz/cs/leader2014-2020/strategie-clld-rh-2015-2020/
 Příprava projektových záměrů – do IROP a do 1. výzvy MAS RH
 Příprava investičních záměrů Komunitní centra – (momentálně cca 13 záměrů)
Proběhnou informační semináře pro žadatele i potenciální žadatele:
 První informační seminář se bude týkat zejména toho co dělat pro přípravu
jednotlivých projektů, jaké typy přílohy je nutné si nachystat, informace o výběrových
řízeních, veřejných zakázkách atd. Předpokládaná délka jednání (cca 1-2 hodiny)
 Září 2016 – začátek měsíce září. Proběhne informační seminář ke školním zahradám
 Další semináře k ostatním tématům (např. školství atd.)
 Dále budou probíhat pracovní schůzky v oblasti zemědělství, mimoprodukční funkce
lesa, informační schůzky k lesní technice (hospodaření v lesích).
 Komunitní centra – samostatné schůzky. Materiály ke komunitním centrům jsou
přílohou tohoto zápisu.
 Semináře k sociálním službám
LEADER:
-přípravná fáze, cca půl roku na přípravu projektů v oblastech: chodníky, investice v základním
školství, zájmové a neformální vzdělávání, mimoprodukční fce lesa, stavební investice,
technologické investice, komunitní centra, sociální služby a další..
1. výzva MAS se předpokládá před koncem roku 2016.
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MAP Konice:
Dne 21. 06. 2016 schválen Strategický rámec MAP vzdělávání v ORP Konice spolu s dohodou o
investicích.
Projekty jednotlivých škol musí být obsaženy v dohodě o investicích – podmínka žádat do
IROP. V opačném případě pokud projekt v dohodě nebude, nebude podpořen.
Vazby na povinná témata – lze zakřížkovat více témat. Pokud nebude patrná vazba na klíčové
kompetence IROP, znamená to neuznatelný výdaj.
ŠABLONY (dotace na neinvestice):
Na měkké aktivity, mzdy, malé projekty. Základem je balík peněz 200.000 Kč + 2. 200 Kč *
počet žáků.
Šablony jsou jak pro ZŠ, tak i pro MŠ. Sloučená MŠ a ZŠ má základ 2* 200 000 Kč = tj. 400 000
Kč * počet žáků ZŠ a MŠ.
Výzva na šablony:
06 / 2016
Uznatelné výdaje od:
08 / 2016
Konec:
31 / 05 / 2017
Dotace na investice:
• IROP 2016:
- IROP – výzva 33: 06/2016-11/2016 Infrastruktura středních škol a vyšších odborných
škol (Gymnázium Konice, SSŠ Lutín)
- IROP – výzva 58, 59: 09/2016-02/2017 – Infrastruktura ZŠ (všechny obce RH)
- IROP – výzva 63, 64: 11/2016-04/2017– Infrastr. pro zájmové, neformální vzdělávání
(všechny ostatní obce RH)
 IROP 2017:
- IROP – výzva 71, 72: 02/2017-06/2017 – Infrastruktura MŠ (všechny obce RH)
- IROP – výzva 83, 84: 06/2017-10/2017 Infrastruktura středních škol a vyšších
odborných škol (Gymnázium Konice, SSŠ Lutín)
- IROP – výzva 87, 88: 10/2017-03/2018 – Infrastruktura ZŠ (všechny obce RH)
- IROP – výzva 89, 90: 11/2017-04/2018– Infrastr. pro zájmové, neformální vzdělávání
(všechny ostatní obce RH)
Infrastruktura pro zájmové a neformální vzdělávání:
• Základem jsou projekty při školách
• Znovu prověřit zapojení spolků a NNO
• Udržitelnost 5 let
• Možnost investic do objektů zázemí i do vybavení – ve vztahu na vzdělávací aktivity
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MAS RH bude opět v následujícím roce 2017 pomáhat se zpracováním žádostí o dotace ze
státního rozpočtu např. POV, MMR, Mze a dalších.
Mze – opět plánuje dotační program věnovaný památkám místního významu.
MMR – chystá program na podporu CR, podpora destinačního managementu.
Mikroregion Kostelecko – MAS zpracovává strategický plán pro Mikroregion Kostelecko.
Sociální podnik MAS:
Cílem MAS je nachystat záměr (Technické služby MAS). Prostřednictvím sociálního podniku by
bylo možné řešit dopravní dostupnost v rámci volnočasových aktivit (např. společný bus).
Pracovní skupina CR:
Znova oživit tuto PS, např. ve spolupráci s lázněmi Slatinice.
Hanácký cestovatel 2017:
MAS připravuje zcela novou koncepci HC, která by měla tuto aktivitu zatraktivnit (zapojení
nového okruhu návštěvníků, děti a mládež, atd.).
Cyklostezka Romže:
Naplánovat setkání k tomuto projektu, jak se v rámci projektu pokročilo, atd.
Kalendář MAS pro r. 2017:
Tématem kalendáře pro následující rok 2017 jsou zajímavosti z Regionu HANÁ, o kterých se
moc neví. Již proběhl sběr námětů do kalendáře od jednotlivých obcí. Další harmonogram je
následující:
10. 11. 2016 – ukončení sběru seznamu kulturních, společenských, sportovních akcí od obcí
20. 11. 2016 – odeslání materiálů do grafického studia ke zpracování
30. 11. 2016 – vydání kalendáře 

Výjezd MAS RH: 12. 10. – 15. 10. 2016 / Exkurze Slovinsko
Dotazy a připomínky:
Ing. Milan Kiebel (starosta Čechy p. Kosířem) by uvítal uspořádání semináře k Zákonu o
veřejných zakázkách a k Zákonu o obcích č.128/2000 Sb. MAS je ochotna uspořádat tento
seminář, sehnat lektora.
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Dále Ing. Kiebel vznesl dotaz k materiálnímu a technickému vybavení MAS. Zda by nemohly být
zápůjčky stanů pro členy RH zdarma. Vzhledem k bezpečnosti a technické náročnosti při stavbě
velkoprostorového stanu a vzniklým nákladům na dopravu stanu tam i zpět, platy brigádníků,
kteří stan staví, se rozhodlo většinově, že se budou poplatky i nadále za zápůjčky vybírat.

Zapsala dne 22. 06. 2016
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