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Zápis z jednání programového výboru MAS Hustopečsko, z. s.
Datum konání: 14.května 2015, 19:00 hodin.
Místo konání: Zasedací místnost, 1. patro, budova firmy Hantály a.s., Tovární 22, Velké Pavlovice
Přítomní:
Soukromý podnikatelský nebo FO podnikající, nepodnikající

1. FO podnikající, Němčičky - Pavel Stávek
2. FO podnikající, Hustopeče - Libor Sadílek

Soukromý neziskový
3. Římskokatolická farnost Hustopeče - zplnomoc. Radim Křivánek

Veřejný
4. Ekocentrum Trkmanka, přísp. org., V. Pavlovice - Zita Dvořáková
5. Obec Vrbice - Tomáš Bílek

Zaměstnanci:
manažer MAS Hustopečsko, z. s - Přemysl Pálka

1. Zahájení, schválení programu, jmenování zapisovatele, volba ověřovatele 
zápisu
Jednání zahájil a řídil předseda programového výboru MAS Hustopečsko Tomáš Bílek ve spolupráci 
s manažerem Přemyslem Pálkou. Předseda programového výboru konstatoval, že počet přítomných členů 
programového výboru je 5 z 5, tudíž programový výbor považoval za usnášeníschopný. 
Poté přivítal členy a seznámil je s programem, který byl mírně upraven.

1. Schválení programu, výsledky hlasování s uvedením počtu hlasů k jednotlivým rozhodnutím 
programového výboru, jmenování zapisovatele, volba ověřovatele zápisu

2. Schválený projekt z JMK
3. Doplnění výzvy ze SZIF - žádost o standardizaci, úprava stanov
4. Provoz MAS, informace k druhé polovině roku 2015
5. Informace k členským příspěvkům
6. Různé a diskuse
7. Usnesení
8. Závěr

Výsledky hlasování s uvedením počtu hlasů k jednotlivým rozhodnutím programového výboru
Počet členů kontrolní a revizní komise je v plném počtu, tudíž žádný ze sektorů či zájmových skupin 
nepřesahuje 49%.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Návrh usnesení č. 1
Programový výbor MAS Hustopečsko, z. s. schvaluje program zasedání, jmenuje zapisovatele Přemysla Pálky a 
volí ověřovatele zápisu Pavla Stávka a Zitu Dvořákovou.
Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 1 bylo schváleno
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.       Schválený projekt z Jihomoravského kraje
Tomáš Bílek a Přemysl Pálka poskytli členům programového výboru informace o projektu JMK „Zjišťování 
absorpční kapacity území MAS Hustopečsko“. Poté prošli původní rozpočet viz příloha č. 1 a upravený 
rozpočet viz příloha č. 2., Dohody o provedení práce se čtyřmi zaměstnanci (k nahlédnutí v kanceláři MAS) a 
návrhu Smlouvy o nájmu nebytového prostoru s firmou Hantály a.s. viz příloha č. 3. Programový výbor přešel 
ke hlasování schválení upraveného rozpočtu projektu JMK vč. možnosti zakoupení 2 notebooků a Dohodám o 
provedení práce s těmito zaměstnanci – Pálka jako Analytik 1, Zich jako Analytik 2, Herzánová jako Projektová 
– finanční manažerka a Bauerová jako Administrativní asistentka.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Návrh usnesení č. 2
Programový výbor MAS Hustopečsko, z. s. schvaluje upravený rozpočet k projektu JMK „Zjišťování absorpční 
kapacity území MAS Hustopečsko“, dále schvaluje zakoupení 2 notebooků a tiskárny pro potřeby kanceláře 
MAS Hustopečsko, schvaluje znění Dohod o provedení práce s těmito zaměstnanci – Pálka jako Analytik 1, Zich 
jako Analytik 2, Herzánová jako Projektová-finanční manažer a Bauerová jako Administrativní asistentka.
Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Doplnění výzvy ze SZIF
Přemysl Pálka dal členům na vědomí, že začátkem května 2015 přišel chybník od SZIF viz příloha č. 4 (i s již 
zpracovaným návrhem odpovědí), kde bylo vytknuto hned několik věcí, jak ve Stanovách viz příloha č. 5, tak na 
výpisu v rejstříkovém soudu – justice.cz.
Úkol č. 1. Přemysl Pálka má za úkol provést kompletní úpravu jak Stanov, tak i na tak na výpisu v rejstříkovém 
soudu (Krajském soudu) a zaslat na SZIF.
Úkol č. 2. Ihned po vyjádření SZIFu Přemysl Pálka zajistí prostřednictvím členské schůze MAS Hustopečsko (per 
rollam) elektronickou komunikací úpravu Stanov.

4. Provoz MAS, informace k druhé polovině roku 2015
Tomáš Bílek s Přemyslem Pálkou sdělili přítomným informace o činnosti kanceláře MAS Hustopečsko v 2. 
polovině roku 2015. 
Jedná se o:

 Tvorbu strategických rozvojových dokumentů (dále jen „SRD“) pro obce na území Hustopečska. 
Mikroregion Hustopečsko schválil smlouvu o zápůjčce 400.000,- na provoz MAS Hustopečsko viz 
příloha č. 6.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Návrh usnesení č. 3
Programový výbor MAS Hustopečsko, z. s. schvaluje v plném znění smlouvu o zápůjčce s Mikroregionem 
Hustopečsko.
Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dále se jedná o:

 Zpracování strategického dokumentu s názvem Strategie komun.vedeného místního rozvoje (SCLLD) 
pro MAS Hustopečsko

 Vyúčtování „Projektu spolupráce“ se SZIF do konce 06/2015.

 Práci na projektu JMK „Zjišťování absorpční kapacity území MAS Hustopečsko“ – spojitost se 
zpracováním strategického dokumentu MAS (SCLLD)

 Zpracování provozních řádu obcím. Dohody o provedení práce - Pálka, Zich (k nahlédnutí v kanceláři 
MAS).

Úkol č. 3.: Přemysl Pálka zjistí přesný počet zájemců o zpracování „SRD“ do příštího jednání programového 
výboru MAS Hustopečsko.
Úkol č. 4.: Přemysl Pálka do konce roku zjistí nejvhodnější formu smluvního ujednání mezi Mikroregionem 
Hustopečsko a MAS Hustopečsko – za zpracování „SRD“ obcím území Hustopečska.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Na vědomí
Programový výbor MAS Hustopečsko, z. s. potvrzuje znění Dohod o provedení práce na tvorbu provozních řádů 
Sběrných dvorů s těmito zaměstnanci – Pálka jako zpracovatel 1 a Zich jako zpracovatel 2, dále potvrzuje návrh 
Smlouvy o nájmu nebytového prostoru s firmou Hantály a. s.. Obojí již projednáno na základě telefonické 
komunikace ze dne 5.1.2015.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Informace o členských příspěvcích
MAS Hustopečsko do dnešního dne vybralo 29.000,- Kč na členských příspěvcích. Na základě elektronického 
zaslání avíz od MAS Hustopečsko byl termín splatnosti příspěvku do 8.4.2015.
Úkol č. 5.: Přemysl Pálka znovu osloví členy, které neuhradili členský příspěvek, na základě výzvy 
programového výboru.

6. Různé a diskuse
Z pléna vyvstaly dotazy k novému programovacímu období a ke strategii MAS (SCLLD).

7. Usnesení
Přemysl Pálka přítomným přečetl všechna výše uvedená usnesení.

8. Závěr
Tomáš Bílek ukončil jednání programového výboru ve 20:15 hodin.
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Zapsal:  Přemysl Pálka

…………………………………….……………………..
Obec Vrbice - Tomáš Bílek

- předseda programového výboru
………………..………………………………………………

Fyzická osoba podnikající - Pavel Stávek
- ověřovatel zápisu 

……………………………………………………….
Přemysl Pálka

manažer MAS Hustopečsko 
- zapisovatel

…………………………….…………………..
Ekoncetrum Trkmanka, přísp. organizace

- Zita Dvořáková
- ověřovatelka zápisu




