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REGION HANÁ 

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ  

 

Z Á P I S   
schůze Rady MAS Regionu Haná  

úterý 31. července 2007, IC na obecním úřadě v Těšeticích. 
 
Přítomni: viz prezenční listina 
Hosté: Ing. Jaroslav Brzák, Ing. Hana Lebedová 
Omluveni: Ing. Eliška Dostálová 
 
Průběh jednání: 
 
1. Schválení programu 
 

Program:  1) kontrola usnesení z minulé rady 

2) Informace o průběhu kontroly projektu SROP – Rok na Hané 

3) Příprava akcí regionu na rok 2008 

4) Organizační zabezpečení výstavy Země živitelka 

  5) Informace o předání funkcí 

  6) různé 

 
Návrhy na doplnění programu - různé: 

- Klásek 

- Webové stránky 

- Kvarteto 

- Webové stránky 

- Dodatek ke smlouvě o půjčce MAS od obce Olbramice 

- Žádost o urychlení vrácení půjčky Mikroregionu Kosířsko  

- Obec Vilémov 

- Nové upravené stanovy 

- Smlouva na dopracování strategie s BM Asistent 

- Kroje 

- Informace o připravované účetní kontrole 

- Mezinárodní spolupráce 
 
 
2. Kontrola usnesení z minulé schůze 
 
Ing. Mačák provedl kontrolu dle zápisu z minulé schůze. 

Návrh na usnesení: Rada MAS Regionu Haná bere na vědomí zprávu o plnění bodů usnesení z minulé 
schůze. 
 
3. Informace o průběhu kontroly projektu SROP – Rok na Hané 
 
Ing. Mačák informoval členy o průběhu kontroly projektu SROP – Rok na Hané, která proběhla 
25.7.2007. Kontrola proběhla v pořádku, chybějící doklady byly doloženy později a k dnešnímu dni je již 
dokumentace úplná. Již je podepsána kontrola úplnosti dokladů, a žádost o proplacení. 

Návrh na usnesení: Rada MAS Regionu Haná bere na vědomí zprávu o provedené kontrole projektu 
SROP – Rok na Hané . 
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4. Příprava akcí regionu na rok 2008 
 
Je třeba se přednostně zaměřit na projekty pro ROP 

Všem členům je potřeba distribuovat nově dopracovávanou strategii MAS. 

Je třeba ji co nejvíce připomínkovat, v současné době ještě není zdaleka ideální. 

Pan Müller by měl rozeslat seznam původních již sesbíraných námětů na projekty, spolu s novým 
dotazníkem. Všichni by měli zkontrolovat aktuálnost údajů, a doplnit náměty nové.  

Členové Rady MAS do příští schůze se pokusí získat nové podněty pro společné projekty nad rámec 
jednotlivých obcí. Společné projekty mohou být jak mezi obcemi, tak i mezi podnikatelskými subjekty a 
neziskovými organizacemi, či vzájemně kombinovaně. 

 
Návrh na usnesení: Rada MAS Regionu Haná ukládá panu Brzákovi zajistit s Mullerem rozeslání 
dotazníků ze zásobníku projektových námětů obcím, které jej budou aktualizovat a doplňovat o nové 
náměty.  
Rada MAS Regionu Haná ukládá svým členům do příštího jednání rady si připravit náměty na společné 
projekty  
 
5. Organizační zabezpečení výstavy Země živitelka 
Je potřeba připravit prezentaci MAS Region Haná pro výstavu Země Živitelka v Českých Budějovicích. 
Je třeba vytvořit prezentační panel/tabuli, rozměry je třeba zjistit u paní Dolákové (rozměry zjištěné – 

938x2350mm, kontakt na výstaviště: paní Navrátilová 602 184 264) . 
Prezentaci připraví Brzák, Husičková. 
Na akci bude třeba s sebou vzít letáky a propagační materiály. 
 
Návrh na usnesení: Rada MAS Regionu Haná ukládá Martě Husičkové, Jaroslavu Brzákovi připravit 
prezentaci regionu pro výstavu Země Živitelka. 
 
6. Informace o předání funkcí 
 
Ing. Mačák seznámil přítomné s průběhem předání funkcí v MAS Region Haná, informoval o předání 
hmotného i nehmotného majetku, dokumentů, pokladny, finančních závazků apod. 
 

Návrh na usnesení: Rada MAS Regionu Haná bere na vědomí informace o předání funkcí. 
 
7. Klásek 
pokračuje se ve tvorbě Klásků pro další 4 obce, zbylé obce budou vyzvány k návrhu na Kláska. Členové 
Rady MAS diskutovali téma registrace ochranné známky na Kláska. 
 
Návrh na usnesení: Rada MAS ukládá paní Žákové oslovit další obce k návrhu kláska. Termín: do 
konce října. 
 
8. Webové stránky 
Region Haná má v současné době 2 samostatné webové stránky. Nové („pro potřeby vnější prezentace 
regionu, cestovní ruch, turistika, „zelené“) a staré („modré“ – informující o MAS Region Haná, o činnosti 
MAS, strategiích apod.) 
Aktualizaci nových stránek s obsahem zaměřené spíše na cestovní ruch zajišťuje Náměšť na Hané 
(TIC). Aktualizaci stránek o MAS (modré) bude mít na starosti manažer MAS p. Brzák. 
Je potřeba vyvolat jednání s panem Mankem a zajistit přenesení administrace stránek včetně 
přístupových hesel. 
 
Návrh na usnesení: Rada MAS RH bere na vědomí informace o systému a aktualizaci Webových 
stránek. Rada MAS RH ukládá p. Brzákovi zajistit přístup k webovým stránkám MAS a pověřuje jejich 
aktualizací. Rada MAS RH ukládá p. Husičkové zabezpečit aktualizaci turistických stránek (zelených) 
 
9. Kvarteto 
Na podnět pana Karla Váni vyvstala otázka možností dotisků Kvarteta, tak aby bylo možno v budoucnu 
kvarteto distribuovat do různých turisticky atraktivních míst a zde prodávat. Je třeba vyřešit zda je to 
v souladu s poskytnutím dotace ze SROP – u pana ing. Sylvio Bairova. Členové rady MAS souhlasí 
s možností dotisku a budoucího prodeje (dle zjištěného zájmu), avšak vždy prostřednictvím Regionu 
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Haná. V případě že bude možné kvarteto dotisknout a prodávat, bude třeba provést průzkum zájmu a 
finanční rozvahu. 
 
Návrh na usnesení: Rada MAS ukládá paní Žákové zjistit na KUOK zda je možno po dotisku za vlastní 
prostředky poté kvarteto podávat, a zjistit náklady na dotisk. 
 
10. Pozvání do partnerské MAS SPLAV 
Ing. Mačák informoval o pozvání ze strany pana Bukovského z partnerského regionu SPLAV na 
připravované setkání MAS ČR a konferenci, které se budou konat 4. – 6.10.2007. Předpokládá se účast 
do 5 zástupců, na 2 – 4 dny. Bude dále upřesněno dle pozvánky. 
 
Návrh na usnesení: Rada MAS bere na vědomí informace o připravované akci. 
 
11. Dodatek ke smlouvě o půjčce MAS od obce Olbramice. 
Od obce Olbramice přišel požadavek na podpis dodatku ke smlouvě, který upravuje úrokovou sazbu 
půjčky a penále za prodlení splatnosti. Členové Rady MAS nesouhlasí s návrhem znění dodatku, kdy se 
úroková sazba zvyšuje z 5% na 9%,a smluvní pokuta z prodlení na 1% denně. Pan Mačák odhaduje 
možnost urychleného vrácení půjčky v horizontu 2 měsíců. 
 
Návrh na usnesení: Rada MAS neschvaluje navržený dodatek ke smlouvě o půjčce s obcí Olbramice. 
Rada MAS ukládá panu Mačákovi a paní Husičkové vyjednat s obcí jiné znění dodatku nebo urychlené 
vrácení půjčky. 
 
12. Žádost o urychlení vrácení půjčky Mikroregionu Kosířsko. 
Mikroregion Kosířsko dopisem požádal o urychlení termínu vrácení půjčky MAS, v co nejbližším 
časovém horizontu.  
  
Návrh na usnesení: Rada MAS bere na vědomí žádost Mikroregionu Kosířsko. 
 
13. Obec Vilémov 
Obec Vilémov do současného data nemá uhrazeny členské příspěvky, na urgence nereaguje. Neúčastní 
se žádných společných aktivit MAS Regionu Haná.  
 
Návrh na usnesení: Rada MAS ukládá p. Mačákovi a p. Husičkové vyzvat obec k urychlenému 
zaplacení členských příspěvků a vyjednat s obcí další spolupráci. 
 
14. Nové upravené stanovy. 
Změny stanov jsou v současné době již přijaty Ministerstvem vnitra, přišel dopis o vzatí na vědomí. Nyní 
je již možno tyto změny zapracovat do původního textu stanov. 
 
Návrh na usnesení: Rada MAS ukládá pí. Žákové dodatek ke stanovám zapracovat do původního znění 
stanov, a nachystat na příští jednání Rady MAS, tak aby je bylo možno dále distribuovat členům MAS a 
vyvěsit na webových stránkách. Novou, kompilovanou verzi ověří paní Lebedová. 
 
15. Smlouva na dopracování strategie s BM Asistent. 
Ing. Mačák seznámil přítomné se smlouvou na dopracování strategie MAS.  
 
Návrh na usnesení: Rada MAS schvaluje uzavření smlouvy s BM Asistent (pan Müller) na dopracování 
strategie MAS RH,a pověřuje pana Mačáka uzavřením této smlouvy. 
 
16. Kroje. 
V rámci projektu SROP – Rok na Hané se odkoupily od obce Slatinice pro potřeby prezentace MAS RH 
části hanáckých krojů. Z těchto částí budou zkompletovány min. 2 kroje. Bude potřeba zjistit cenu za 
úpravu a kompletaci krojů, tuto cenu zjistí paní Rozsypalová. Zámek v Náměšti na Hané nabídl možnost 
vystavení těchto krojů v expozici na zámku. 
 
Návrh na usnesení: Rada MAS pověřuje paní Rozsypalovou zjištění cenové nabídky úpravy krojů.. 
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17. Informace o připravované účetní kontrole 
Dne 21.8.2007 proběhne účetní kontrola výdajů uplatňovaných na ZIF. 
 
Návrh na usnesení: Rada MAS bere na vědomí termín kontroly. 
 
18. Mezinárodní spolupráce 
Pan Brzák informoval přítomné o účasti na mezinárodní konferenci dne 2 a 3.7. ve Vídni, kde byl zahájen 
dotační program Mezinárodní spolupráce (INTERREG IVB). Pro MAS RH z něj vyplývá řada možností, 
zajímavé jsou zejména osy 3. a 4. Přítomní dostali stručný výtah z programového dokumentu a do příští 
schůze Rady MAS RH si připraví náměty na společné projekty, které by bylo možno v tomto dotačním 
programu uplatnit. 
 
Návrh na usnesení: Rada MAS bere na vědomí zprávu z konference ve Vídni a informaci o Operačním 
programu Mezinárodní spolupráce. 
 
19. Termín příští schůze 
Příští schůze MAS Region Haná se uskuteční 14.8.2007 v 16:00 hodin v Těšeticích 
 
 
20. Souhrn usnesení 
 
Unesení 1/31072007 

Rada MAS Regionu Haná bere na vědomí zprávu o plnění bodů usnesení z minulé schůze. 
 
Unesení 2/31072007 

Rada MAS Regionu Haná bere na vědomí zprávu o provedené kontrole projektu SROP – Rok na Hané. 
 
Unesení 3/31072007 
Rada MAS Regionu Haná ukládá panu Brzákovi zajistit s Müllerem rozeslání dotazníků ze zásobníku 
projektových námětů obcím, které jej budou aktualizovat a doplňovat o nové náměty.  
 
Unesení 4/31072007 
Rada MAS Regionu Haná ukládá svým členům do příštího jednání rady si připravit náměty na společné 
projekty  
 
Unesení 5/31072007 
Rada MAS Regionu Haná ukládá Martě Husičkové, Jaroslavu Brzákovi připravit prezentaci regionu pro 
výstavu Země Živitelka. 
 
Unesení 6/31072007 

Návrh na usnesení Rada MAS Regionu Haná bere na vědomí informace o předání funkcí. 
 
Unesení 7/31072007 
Rada MAS ukládá paní Žákové oslovit další obce k návrhu kláska. Termín: do konce října. 
 
 
Unesení 8/31072007  
Rada MAS bere na vědomí informace o systému a aktualizaci Webových stránek 
 
Unesení 9/31072007 
Rada MAS RH ukládá p. Brzákovi zajistit přístup k webovým stránkám MAS a pověřuje jejich 
aktualizací.  
 
Unesení 10/31072007 
Rada MAS RH ukládá p. Husičkové zabezpečit aktualizaci turistických stránek (zelených) 
 
Unesení 11/31072007 
Rada MAS ukládá paní Žákové zjistit na KUOK zda je možno po dotisku za vlastní prostředky poté 
kvarteto podávat, a zjistit náklady na dotisk. 
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Unesení 12/31072007 
Rada MAS bere na vědomí informace o připravované akci. 
 
Unesení 13/31072007 
Rada MAS neschvaluje navržený dodatek ke smlouvě o půjčce s obcí Olbramice. 
 
Unesení 14/31072007 
Rada MAS ukládá panu Mačákovi a paní Husičkové vyjednat s obcí jiné znění dodatku nebo urychlené 
vrácení půjčky. 
 
Unesení 15/31072007 
Rada MAS bere na vědomí žádost Mikroregionu Kosířsko. 
 
Unesení 16/31072007 
Rada MAS ukládá p. Mačákovi a p. Husičkové vyzvat obec k urychlenému zaplacení členských 
příspěvků a vyjednat s obcí další spolupráci. 
 
Unesení 17/31072007 
Rada MAS ukládá pí. Žákové dodatek ke stanovám zapracovat do původního znění stanov, a nachystat 
na příští jednání Rady MAS, tak aby je bylo možno dále distribuovat členům MAS a  
vyvěsit na webových stránkách. Novou, kompilovanou verzi ověří paní Lebedová. 
 
Unesení 18/31072007 
Rada MAS schvaluje uzavření smlouvy s BM Asistent (pan Müller) na dopracování strategie MAS RH,a 
pověřuje pana Mačáka uzavřením této smlouvy. 
 
Unesení 19/31072007 
Rada MAS pověřuje paní Rozsypalovou zjištění cenové nabídky úpravy krojů.. 
 
Unesení 20/31072007 
Rada MAS bere na vědomí termín kontroly. 
 
Unesení 21/31072007 
Rada MAS bere na vědomí zprávu z konference ve Vídni a informaci o Operačním programu 
Mezinárodní spolupráce. 
 
 
 
 
 
 
Zapsal: Ing. Jaroslav Brzák 
Ověřil: Zdeňka Žáková 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


