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Zápis z jednání programového výboru MAS Hustopečsko, z. s. 
 
 
Datum konání:13.5.2021, 16:30 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   - Radim Křivánek  

Veřejný 
4. Obec Vrbice      - Tomáš Bílek  
5. Ekocentrum Trkmanka, přísp.organizace   - Zita Dvořáková 

Zaměstnanci:  
Vedoucí pracovník pro realizaci SCLLD MAS    - Michal Zich 
Projektová manažerka     - Veronika Mikulicová 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.  Zahájení, schválení programu, jmenování zapisovatele, volba ověřovatele 
zápisu 
 
Jednání zahájil a řídil předseda Programového výboru MAS Hustopečsko za Obec Vrbici Tomáš Bílek ve spolupráci 
s pracovníkem MAS Michalem Zichem. Předseda Programového výboru konstatoval, že počet přítomných členů 
Programového výboru je 5 z 5, tudíž programový výbor považoval za usnášeníschopný. Prezenční listina je přílohou tohoto 
zápisu.  Poté přivítal členy a seznámil je s programem. 
Program je následující: 

1. Zahájení, schválení programu, jmenování zapisovatele, volba ověřovatele zápisu 
2. Podání žádosti o dotaci do programu  MŠMT – Letní kempy 
3. Partneři projektu letní kempy 
4. Náklady na projekt Letní kempy 
5. Různé, diskuse, usnesení a závěr 

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

2. Podání žádosti o dotaci do programu  MŠMT – Letní kempy 

 
 
Manažerka MAS Hustopečsko Veronika Mikulicová seznámila členy Programového výboru s programem a pravidly 
dotačního titulu Realizace letních kempů v roce 2021, MŠMT  a s připravovaným projektem ve spolupráci s paní Hradilovou a 
realizátory letních kempů.  Členům Programového výboru byl dán k náhledu rozpracovaný projekt včetně financování a výsledků 

projektu. V rámci projektu budou realizovány týdenní turnusy letních kempů v období 1.7.2021 až 31.8.2021, kdy do 
každého turnusu bude přihlášeno 15 žáků a bude prostřednictvím lektorů pro tyto žáky zajištěn program po dobu 40 
hodin, na území MAS Hustopečsko je plánováno zrealizovat 27 kempů. 
 
Členové Programového výboru pověřili manažerku Veroniku Mikulicovou k dopracování a podání žádosti o dotaci Letní kempy s 
Mapíkem v území ORP Hustopeče u Brna  a veškeré administrativní kroky v souvislosti s podáním, realizací a vyhodnocením 
tohoto projektu. 

 
Návrh usnesení č. 2  
Programový výbor MAS Hustopečsko, z. s. schvaluje podání žádosti o dotaci Letní kempy s Mapíkem v území ORP Hustopeče 
u Brna  a pověřuje pracovníky MAS veškerou administrací tohoto projektu.  
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Pro    5    Proti 0 Zdržel se 0 
 
Usnesení č. 2 bylo schváleno 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------- 

3.  Partneři projektu Letní kempy 

 
 
Manažerka MAS Hustopečsko Veronika Mikulicová informovala členy Projektového výboru, že s realizátory Kempů je nutné 

uzavřít Smlouvu o partnerství. Předmětem této Smlouvy je úprava právního postavení Příjemce a jeho Partnera/ů, jejich 
úlohy a odpovědnosti, jakož i úprava jejich vzájemných práv a povinností při realizaci Projektu. 
 

Návrh usnesení č. 3  
Programový výbor MAS Hustopečsko, z. s. schvaluje Partnerskou dohodu a pověřuje Veroniku Mikulicovou s vyhotovením 
veškerých administrativních záležitostí spojených se sepsáním této Partnerské dohody. 
 
Pro    5    Proti 0 Zdržel se 0 
 
 
Usnesení č. 3 bylo schváleno 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------- 

4.  Náklady na projekt Letní kempy 

 
 
Manažerka MAS Hustopečsko Veronika Mikulicová představila členům Projektového výboru financování projektu. 
 

Návrh usnesení č. 4  

Programový výbor schvaluje pro realizaci projektu "Letní kempy" nákup a úhradu všech položek nad 10.000,- Kč(služby, 

materiál), které jsou v souladu s podmínkami projektu. Dále schvaluje uzavření Dohod o provedení práce s odměnou 200,- 

Kč (pro pracovní úkon: pracovník kempu/vychovatel, finanční manažer projektu, ), 250,-Kč/hod (pro pracovní úkon 

vedoucí kempu/učitel,manažer projektu, 170,- Kč/hod (pro administrativní pracovník). 

 
Pro    5    Proti 0 Zdržel se 0 
 
 
Usnesení č. 4 bylo schváleno 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

3. Různé, diskuze, usnesení, závěr 
 
Závěrem členové Programového výboru prošly všechny dokumenty, přílohy související s přípravou a podáním projektu. 
Členové se shodli, že tento projekt svým rozsahem má velkou regionální pomoc. 
 
Souhrn usnesení: 
Usnesení č. 1 Programový výbor MAS Hustopečsko, z. s. schvaluje program zasedání dále jmenuje zapisovatele Michala 
Zicha a volí ověřovatele zápisu Radima Křivánka a Zitu Dvořákovou. 
Návrh usnesení č. 2 Programový výbor MAS Hustopečsko, z. s. schvaluje podání žádosti o dotaci Letní kempy s Mapíkem v 
území ORP Hustopeče u Brna  a pověřuje pracovníky MAS veškerou administrací tohoto projektu.  
Návrh usnesení č. 3 Programový výbor MAS Hustopečsko, z. s. schvaluje Partnerskou dohodu a pověřuje Veroniku 
Mikulicovou s vyhotovením veškerých administrativních záležitostí spojených se sepsáním této Partnerské dohody. 
Návrh usnesení č. 4  Programový výbor schvaluje pro realizaci projektu "Letní kempy" nákup a úhradu všech položek nad 
10.000,- Kč(služby, materiál), které jsou v souladu s podmínkami projektu. Dále schvaluje uzavření Dohod o provedení 
práce s odměnou 200,- Kč (pro pracovní úkon: pracovník kempu/vychovatel, finanční manažer projektu, ), 250,-Kč/hod 
(pro pracovní úkon vedoucí kempu/učitel, manažer projektu, 170,- Kč/hod (pro administrativní pracovník). 
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Předseda Programového výboru MAS Hustopečsko ukončil jednání programového výboru v 17:15 hodin.  
 
Zapsal:  
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 
  

  


