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Zápis z jednání programového výboru MAS Hustopečsko, z. s.
Datum konání: 28. června 2016, 17:00 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, Hustopeče - Libor Sadílek
Soukromý neziskový

2. Římskokatolická farnost Hustopeče - zplnomoc. Radim Křivánek
Veřejný

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

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

Omluveni:
FO podnikající, Němčičky - Pavel Stávek

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 4 z 5, tudíž programový výbor považoval za usnášeníschopný. 
Poté přivítal členy a seznámil je s programem, který byl mírně upraven.

1. Zahájení, usnášeníschopnost popř. úprava hlas. práv, schválení programu, jmenování zapisovatele, 
volba ověřovatelů zápisu

2. Informace o strategii MAS Hustopečsko 
3. Schválený projekt z Jihomoravského kraje – Dohody o provedení práce, Smlouva o Dílo (Ekocentrum 

Trkmanka)
4. Financování provozu MAS Hustopečsko
5. Různé
6. Diskuse
7. Usnesení
8. Závěr

Výsledky hlasování s uvedením počtu hlasů k jednotlivým rozhodnutím programového výboru
Počet členů kontrolní a revizní komise je 4 z 5, tudíž žádný ze sektorů či zájmových skupin nepřesahuje 49%, 
protože dvěma členům veřejného sektoru byl v součtu přepočten hlas na 1,92. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Návrh usnesení č. 1
Programový výbor MAS Hustopečsko, z. s. schvaluje program zasedání, jmenuje zapisovatele Přemysla Pálky a 
volí ověřovatele zápisu Radima Křivánka a Zitu Dvořákovou.
Pro 3,92       Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 1 bylo schváleno
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.       Informace o strategii MAS Hustopečsko
Manažeři Přemysl Pálka a Michal Zich sdělili všem přítomným aktuální situaci o Strategii komunitně vedeného 
místního rozvoje (zkr. SCLLD) MAS Hustopečsko. Informovali o závazných indikátorech, o budoucím 
financování MAS a také o termínu řádného podání, které je směrováno na 1. července 2016. Členové 
programového výboru informace vzali na vědomí.

3.       Schválený projekt z Jihomoravského kraje – Dohody o provedení práce, 
Smlouva o dílo
Tomáš Bílek poskytl členům programového výboru informace o projektu JMK „Zajištění provozu MAS 
Hustopečsko“. Poté přítomní prošli rozpočet a Dohody o provedení práce se třemi zaměstnanci. Programový 
výbor přešel ke hlasování schválení parametrů Dohod o provedení práce s těmito zaměstnanci (k nahlédnutí 
v kanceláři MAS).
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Návrh usnesení č. 2
Programový výbor MAS Hustopečsko, z. s. schvaluje parametry Dohod o provedení práce se třemi zaměstnanci 
MAS Hustopečsko.
Pro 3,92      Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Předseda programového výboru dále seznámil přítomné s projektem Aktivizace rozvojového potenciálu 
Jihomoravského kraje prostřednictvím místních akčních skupin v období 2014-2020 pod pracovním názvem 
„Milion stromů pro JMK“, jehož realizátorem je KS NS MAS JMK prostřednictvím jednotlivých MAS na území 
Jihomoravského kraje. Přítomní byli potenciální zájemci, kteří se hodlají do projektu zapojit. V první fázi byl 
projekt představen Mgr. Vítem Hrdouškem, manažerem MAS Strážnicko, následovala diskuze zaměřená na 
situaci v jednotlivých katastrech zúčastněných obcí. Z diskuze vyplynulo, že každá obec má svoje specifika a 
otvírá se zde prostor pro podporu školkařství (např., přes SCLLD MAS Hustopečsko). Na tento projekt bude 
možno úzce navázat další projekt z PRV, kterým je „Podpora krátkých dodavatelských řetězců“. MAS 
Hustopečsko se chystá žádat v podzimní vypsané výzvě.  Výstupy z jednání byly následující: 1)peníze, které 
MAS obdržela v rámci projektu (80 000 Kč) budou použity na jednorázový projekt - vytvoření genofondu, který 
by měl zajistit, aby nevymřely ohrožené druhy ovocných stromů na území MAS a Mikroregionu Hustopečsko. 
2) Účastníci projektu se shodli, že vytvoření genofondu bude pod záštitou Ekocentra Trkmanka ve Velkých 
Pavlovicích. 
Manažeři Přemysl Pálka a Michal Zich představili programovému výboru parametry smlouvy o dílo mezi 
zhotovitelem Ekocentrem Trkmanka a objednatelem MAS Hustopečsko.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Návrh usnesení č. 3
Programový výbor MAS Hustopečsko, z. s. schvaluje parametry Smlouvy o dílo s dodavatelem Ekocentrum 
Trkmanka, přísp. orgranizace.
Pro 3,92       Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Financování provozu MAS
Tomáš Bílek s Přemyslem Pálkou sdělili přítomným informace o aktuálním a budoucím financování MAS 
Hustopečsko. Předseda i s manažery doposud oslovili a navštívili celkem 7 subjektů o zapůjčení kapitálu na 
předfinancování nákladů spojených s provozem a mzdami a to s negativním výsledkem. Osloveny byly tyto 
subjekty: Svazek obcí Modré Hory, Mikroregion Hustopečsko, Moss Plus, Agrotec, Město Hustopeče, Obec 
Kobylí a Hantály a.s..
Vzhledem k tomu, že bude mít MAS Hustopečsko problém s udržením kanceláře od 1.9.2016, vzešlo z pléna 
několik návrhů k řešení: Oslovit aktivní členy o „předfinancování svých projektů“ i u svých zastupitelstev. 
Oslovit další podnikatele – Manželé Poliakovi (Penzion André), Hotel Kurdějov (Lubomír Němeček), pan Kalužík 
(bývalý ředitel Gumotexu Břeclav) anebo oslovit velké obce či města v regionu (Velké Pavlovice, Klobouky u 
Brna, apod.).
Další jednání se uskuteční polovině srpna 2016. Manažeři MAS zašlou emailové pozvánky.

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

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

7. Závěr
Tomáš Bílek ukončil jednání programového výboru ve 18:00 hodin.
Zapsal:  Přemysl Pálka
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…………………………………….……………………..
Obec Vrbice - Tomáš Bílek

- předseda programového výboru

………………..………………………………………………
Římskokatolická farnost Hustopeče 

– Ing. Radim Křivánek
- ověřovatel zápisu 

……………………………………………………….
manažer MAS Hustopečsko -

Přemysl Pálka
- zapisovatel

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

- Zita Dvořáková
- ověřovatelka zápisu




