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Zápis z 11. jednání rady MAS Regionu HANÁ  

ze dne 15. 10. 2020 
 
Přítomní: Marta Husičková, Jarmila Stawaritschová, Jakub Chrást, Jaroslav Procházka, Jan 
Tichý, Miroslav Mačák, Jaromír Crha, Pavel Solovský a Zdeňka Žáková 
Omluveni: - 
 

1) Schválení změny programu jednání rady MAS RH č. 11 

 
Členové rady byli seznámeni se změnami v programu jednání rady MAS RH. Do programu byly 
doplněny tyto body: 
 

- Úprava jednacího řádu rady MAS 
- Projednání aktuálního stavu programového rámce IROP 
- Opětovné projednání výběru projektů z programového rámce PRV 

 
Návrh usnesení:  
Rada MAS schvaluje změnu programu 11. jednání rady MAS RH konané dne 15. 10. 2020.  

 
Rada uvedený návrh schválila následovně:  
PRO: 9 
PROTI: 0  
ZDRŽEL SE: 0  

 

2) Úprava jednacího řádu rady MAS RH 

 
Dle aktuální situace ohledně zamezení šíření nákazy COVID-19, a s tím spojené opatření vlády 
ČR o omezení pohybu osob na veřejnosti i v budovách, je potřebná úprava jednacího řádu rady 
MAS. Zde dochází k doplnění možnosti, svolat členy rady MAS (v odůvodněných případech), 
prostřednictvím online připojení.  
 
Návrh usnesení:  
Rada MAS schvaluje úpravu jednacího řádu rady MAS RH dle předloženého návrhu.  

 
Rada uvedený návrh schválila následovně:  
PRO: 9 
PROTI: 0  
ZDRŽEL SE: 0 
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 3) Kontrola usnesení z rady č. 10 

 
Rada vzala na vědomí kontrolu plnění usnesení z 10. jednání rady a vypouští z pozorování UR 1, 
UR 2 a v pozorování zůstávají UR 3 a UR 4.  

 

4) Projednání aktuálního stavu programového rámce IROP 

 
Dne 14. 10. 2020 zasedla výběrová komise k hodnocení projektů z programového rámce IROP.  
Z hodnocení výběrové komise vyplynulo, že celkem 18 z 19 hodnocených projektů dosáhlo 
minimální požadované hranice, která je nezbytná pro navržení k podpoře. Výběrová komise 
tedy navrhla k podpoře u výzvy č. 14 Infrastruktura základních škol 4 podané projekty, u výzvy 
č. 15 Bezpečnost dopravy všech 9 podaných projektů, u výzvy č. 16 Rozvoj komunitních center 
1 podaný projekt, u výzvy č. 17 Infrastruktura pro zájmové a neformální vzdělávání všechny 3 
projekty a u výzvy č. 18 1 projekt.  
 
Projekt žadatele Čelechovice na Hané s názvem Vybavení polytechnické učebny, bohužel 
nedosáhl na požadovanou minimální hranici bodů, která je potřebná pro úspěšné splnění 
uvedených kritérií. Celkový počet přidělených bodů výběrovou komisí byl 25 bodů, podmínkou 
minimální bodové hranice je ovšem 30 bodů. Výběrová komise tento projekt tedy nenavrhla 
ŘO k podpoře.  
 
Celková alokace způsobilých výdajů na výzvu č. 15 – Bezpečnost dopravy byla stanovena při 
vyhlášení výzvy ve výši 5 245 105,240 Kč. Projekty navržené k podpoře dle CZV jsou v celkové 
výši 5 375 606,00 Kč. Výběrová komise navrhla radě MAS, aby poslední projekt žadatele obec 
Drahanovice, projekt Vybudování chodníků podél silnice II/448 v obci Drahanovice, místní části 
Ludéřov zařadila mezi náhradní projekty. Členové rady pověřují pracovníky kanceláře MAS, aby 
vyzvali žadatele tohoto projektu k vyjádření se, zda navrhovaná částka (tj. tedy 469 499,24 Kč) 
je pro něho akceptovatelná či nikoliv.  
 
Po uplynutí lhůty 15 dnů (lhůta pro podání žádosti o přezkum ze strany žadatelů), rozhodne 
rada o finálním výběru projektů z IROP.   
 
Návrh usnesení: 
Rada MAS schvaluje zařazení projektu žadatele obec Drahanovice s názvem „Vybudování 
chodníků podél silnice II/448 v obci Drahanovice, místní části Ludéřov“ mezi náhradní projekty. 
Rada MAS pověřuje pracovníky kanceláře, aby zaslali žadateli projektu Vybudování chodníků 
podél silnice II/448 v obci Drahanovice, místní části Ludéřov výzvu k vyjádření se, zda akceptuje 
navrhovanou částku 469 499,24 Kč podpory, a má zájem dále pokračovat v administraci 
projektu i s touto výši podpory.  
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Rada uvedený návrh schválila následovně:  
PRO: 9 
PROTI: 0  
ZDRŽEL SE: 0  
 

5) Opětovné projednání výběru projektů z programového rámce PRV 

 
Hlavní manažer MAS seznámil členy rady o komplikaci, spojené se schvalováním projektů 
v rámci článku 20 ze strany SZIFu. 
 
Rada MAS Region HANÁ se již na svém 10. jednání dne 10. 09. 2020 zabývala schválením 
výběru projektů podaných v rámci 6. výzvy v programovém rámci PRV (čl. 20) strategie CLLD 
Regionu HANÁ. Na základě požadavku SZIF (Žádost o doplnění dokumentů k výzvě ze dne 12. 
10. 2020) se nyní k výběru vrátila. Podkladem pro dnešní projednání je taktéž zápis a usnesení z 
projednání této věci revizním výborem MAS Region HANÁ dne 14. 10. 2020. Revizní výbor 
konstatuje, že hodnocení bylo nezaujaté a takto sestavený seznam je možné předat 
rozhodovacímu orgánu k výběru. 
 
Na 10. zasedání již rada hodnocení projednala a schválila 3 samotná usnesení č. 3, 4, 5, kdy 
schvaluje výsledky výběrové komise a doporučuje tyto projekty k předání a následné 
administraci. Tato usnesení byla vždy provedena přítomnými členy tak, že v době přijímání 
usnesení nebyli přítomni členové rady, kteří se prohlásili k některým z daných projektů ve 
střetu.  
 
Na dnešním 11. zasedání byla rada požádána o opětovné projednání, tentokrát po kontrole a 
doporučení revizním výborem MAS. Projednání proběhlo diskusí se všemi členy rady MAS. Z 
přítomných je většina členů ve střetu zájmu u nejméně 1 projektu (Zdeňka Žáková, Miroslav 
Mačák, Marta Husičková, Jarmila Stawaritschová, Jan Tichý, Jaroslav Procházka, Jakub Chrást). 
Vzhledem k tomu že pouze 3 členové z celku nejsou ve střetu u žádného z projektů, není v této 
výzvě rada oprávněna rozhodnout o výběru projektu. Celá věc bude postoupena kontrolnímu 
orgánu a případně valné hromadě. 
 
Návrh usnesení: 
Vzhledem k tomu, že na 11. zasedání rady MAS je většina hlasujících členů rady ve střetu zájmu 
u některého z 82 podaných projektů 6. výzvy v programovém rámci PRV (čl. 20) strategie CLLD 
Regionu HANÁ, není v této výzvě rada oprávněna rozhodnout o výběru projektu. U projektů, u 
nichž není ve střetu zájmu, doporučuje jejich schválení a k podpoře. Celou věc tímto postupuje 
reviznímu výboru k opětovnému projednání a pověřuje kancelář MAS předáním všech 
relevantních podkladů RV.  
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 Rada uvedený návrh schválila následovně:  
PRO: 9 
PROTI: 0  
ZDRŽEL SE: 0    
 

6) MAP II ORP Konice, Prostějov 

 
Předsedkyně MAS informovala členy rady o pokroku v realizaci projektů Venkovské školy 
Regionu HANÁ společně – MAP II a Společně pro rozvoj školství  - MAP II ORP Prostějov. 
Vzhledem k aktuální situaci spojené se zamezením šíření nákazy COVID-19 byly téměř veškeré 
aktivity v obou projektech dočasně pozastaveny. Řídící orgán vyhlásil příjem žádostí do výzvy 
MAP III. Předpokládaný termín odevzdání navazujících projektů je stanoven na únor 2021. 
 
Návrh usnesení: 
Rada MAS vzala na vědomí informace týkající se projektů Venkovské školy Regionu HANÁ 
společně – MAP II a Společně pro rozvoj školství  - MAP II ORP Prostějov. 
 
Rada uvedený návrh schválila následovně:  
PRO: 9 
PROTI: 0  
ZDRŽEL SE: 0  
 

7) Různé 

 

Členové rady MAS projednali žádost o vyřazení individuálního člena – Jezdecký klub Eldorado, 

z.s., zastoupený paní Gabrielou Štursovou. Dále byly zúčastněným představeny aktuální 

informace týkajících se přípravy nového plánovacího období.  

Návrh usnesení: 
Rada MAS bere na vědomí ukončení členství v Regionu HANÁ individuálního člena – Jezdecký 
klub Eldorado, z.s., zastoupený paní Gabrielou Štursovou MAS na základě zaslané žádosti o 
ukončení členství. Pověřuje L. Vojtěchovou zasláním potvrzení o ukončení členství v Regionu 
HANÁ vyřazenému členovi. 
 
Rada uvedený návrh schválila následovně:  
PRO: 9 
PROTI: 0  
ZDRŽEL SE: 0  
 
Dne 16. 10. 2020 

Zapsala: 

Mgr. Lucie Vojtěchová 
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