MAS Hustopečsko, z. s.
Nádražní 1/1, 69106, Velké Pavlovice

Zápis z jednání programového výboru MAS Hustopečsko, z. s.
Datum konání: 20. prosince 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
2. FO podnikající, Němčičky
- Pavel Stávek
Soukromý neziskový
3. Římskokatolická farnost Hustopeče
- zplnomoc. Radim Křivánek
Veřejný
4. Obec Vrbice
- Tomáš Bílek
Zaměstnanci:
manažer MAS Hustopečsko, z. s
- Přemysl Pálka
projektový manažer MAS Hustopečsko, z. s.
- Michal Zich
Omluveni:
Ekocentrum Trkmanka, přísp.organizace
- Zita Dvořáková

1.
Zahájení, schválení programu, jmenování zapisovatele, volba ověřovatele
zápisu
Jednání zahájil a řídil předseda programového výboru MAS Hustopečsko Tomáš Bílek ve spolupráci s manažery
Přemyslem Pálkou a Michalem Zichem. 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. Schválení programu, výsledky hlasování s uvedením počtu hlasů k jednotlivým rozhodnutím
programového výboru, jmenování zapisovatele, volba ověřovatele zápisu
2. Finanční plán a provoz na rok 2017
3. Smlouva o nájmu nebytového prostoru Hantály a MAS Hustopečsko
4. Pracovní smlouvy Zich, Herzánová
5. Projekt z JMK – DPP
6. Různé a diskuse
7. Usnesení
8. Závěr
Výsledky hlasování s uvedením počtu hlasů k jednotlivým rozhodnutím programového výboru
Počet členů programového výboru je 4 z 5, tudíž žádný ze sektorů či zájmových skupin nepřesahuje 49%,
protože dvěma členům soukromého podnikatelského sektoru byl v součtu přepočten hlas na 1,92 (tj. 0,96 +
0,96,).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Návrh usnesení č. 1
Programový výbor MAS Hustopečsko, z. s. schvaluje program zasedání, jmenuje zapisovatele Michala Zicha a
volí ověřovatele zápisu Radima Křivánka a Pavla Stávka.
Pro 3,92
Proti 0
Zdržel se 0
Usnesení č. 1 bylo schváleno
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.

Finanční plán a provoz na rok 2017

Z pléna vyvstaly dotazy k jednotlivým položkám ve finančním plánu viz příloha č. 1. Vzhledem k vývoji a
možnému vyprodukování zisku v rámci organizace zazněl návrh, že budou členské příspěvky sníženy na
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čtvrtinu. Dále je ve finančním plánu navrhována položka „příspěvky 29 obcí mikroregionu (36990 obyvatel x 8,Kč na obyvatele)“.
Úkol 1):
Statutární zástupce i manažeři mají za úkol v průběhu roku zajistit jednání členské schůze (alespoň formou per
rollam) a upravit členské příspěvky, tzn. snížit z 2000 Kč na 500 Kč za člena. Poté pak budou členové obesláni
formou avíz, aby členský příspěvek uhradili.
Úkol 2):
Manažeři MAS mají v druhé polovině roku 2017 připravit jednoduchý podklad pro zastupitelstva obcí, aby
zavedení příspěvku od obcí bylo pro hlasování jednoduché a přijatelné.

3.

Smlouva o nájmu nebytového prostoru Hantály a MAS Hustopečsko

Manažeři informovali o prostorách firmy Hantály a.s., jejich využívání a ceně. Z pléna zaznělo doporučení
doplnit celkovou cenu o slovo „s DPH“. Smlouva o nájmu nebytového prostoru je k nahlédnutí v kanceláři MAS
Hustopečsko.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Návrh usnesení č. 2
Programový výbor MAS Hustopečsko, z. s. schvaluje parametry Smlouvy o nájmu nebytového prostoru mezi
pronajímatelem Hantály a.s. a nájemce MAS Hustopečsko, z. s..
Pro 3,92 Proti 0
Zdržel se 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.

Pracovní smlouvy

Členové programového výboru probrali parametry pracovních smluv projektového manažera Michala Zicha a
finanční manažerky Vlasty Herzánové. Pracovní smlouvy jsou k nahlédnutí v kanceláři MAS Hustopečsko.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Návrh usnesení č. 3
Programový výbor MAS Hustopečsko, z. s. schvaluje parametry pracovních smluv projektového manažera
Michala Zicha a finanční manažerky Vlasty Herzánové.
Pro 3,92 Proti 0
Zdržel se 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.

Projekt JMK a DPP

Finanční výpomoc ze strany Jihomoravského kraje se zdá být reálná, tudíž je šance na podporu provozu MAS
v následujícím období.
Manažeři informovali o prostorách podnikatelského subjektu STANISLAV HORÁČEK s.r.o., jejich využívání a
ceně. Smlouva o krátkodobém nájmu prostor – pronájem prostor je k nahlédnutí v kanceláři MAS
Hustopečsko.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Návrh usnesení č. 4
Programový výbor MAS Hustopečsko, z. s. schvaluje parametry Smlouvy o krátkodobém nájmu prostor –
pronájem prostor.
Pro 3,92 Proti 0
Zdržel se 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Návrh usnesení č. 5
Programový výbor MAS Hustopečsko, z. s. schvaluje rozdělení poměru dotace z Jihomoravské kraje – 80 tis. Kč
na pronájem prostor a 20 tis Kč na DPP pro zaměstnance MAS Hustopečsko.
Pro 3,92 Proti 0
Zdržel se 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6.

Různé a diskuse

Bylo předloženo ke schválení programovému výboru zpracovaná Vnitřní organizační směrnice pro zpracování a
oběh účetních dokladů z účinností od 1.1.2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Návrh usnesení č. 6
Programový výbor MAS Hustopečsko, z. s. schvaluje Vnitřní organizační směrnici pro zpracování a oběh
účetních dokladů z účinností od 1.1.2017.
Pro 3,92 Proti 0
Zdržel se 0
Usnesení č. 6 bylo schváleno
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Manažeři také shrnuli informace o aktuálním dění v MAS. Více viz příloha č. 2.

7.

Usnesení

Přemysl Pálka přítomným přečetl všechna výše uvedená usnesení.

8.

Závěr

Statutární zástupce Tomáš Bílek ukončil jednání programového výboru v 18:30 hodin.
Zapsal: Michal Zich

…………………………………….……………………..
Obec Vrbice - Tomáš Bílek
- předseda programového výboru

………………..………………………………………………
Římskokatolická farnost Hustopeče
- Ing. Radim Křivánek
- ověřovatel zápisu

……………………………………………………….
manažer MAS Hustopečsko Michal Zich
- zapisovatel

…………………………….…………………..
Fyzická osoba podnikající
- Pavel Stávek
- ověřovatel zápisu
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