
Monitorovací zpráva o činnosti MAS 

 

Zpráva za období: I. etapa 2013 (leden – duben 2013) 

Název MAS: Moravská cesta (Litovelsko – Pomoraví), o. s. 

zpracovatel zprávy (jméno, příjmení, funkce): Ing. Miloslava Hrušková, manažerka MAS 

kontakt: miloslava.hruskova@moravska-cesta.cz, 777 562 205 

1. Popis činnosti MAS při realizaci SPL za sledované období (uveďte klíčové 
aktivity uskutečněné ve sledovaném období): vyhlášení výzvy, příjem projektů, 
zasedání výběrové komise, veřejné slyšení – obhajoba projektů, schválení 
Programovým výborem, registrace projektů na RO SZIF 

MAS Moravská cesta, o.s. ve sledovaném období vyhlásila 10.výzvu k předkládání 
projektů.  
 
Termín vyhlášení výzvy: 2. dubna 2013 
Termín příjmu žádostí: Od 29. dubna do 3. května 2013 do 14.00 hodin (kromě 1. 
května – státní svátek) v termínech uvedených v administraci výzvy. 
 
Žadatelé předkládali v 10. výzvě projekty v rámci fichí 1, 2, 3, 4, 5 a 6. 

 
Číslo fiche Název fiche Hlavní opatření 

PRV 

F1 Kvalitnější život v našich obcích III.2.1.1. 

F2 Na venkově se bude žít lépe III.2.1.2. 
F3 Od Bouzova vítr věje… 

v Pomoraví se něco děje 
III.1.3.2. 

F4  Cesta k oživení Litovelska 
a Pomoraví  

I.1.1.1. 

F5 Budoucnost regionu je v našich tradicích III.2.2. 

F6 Rozvíjíme řemesla a živnosti III.1.2. 
 
V rámci I. Etapy 2013 (leden – duben) se uskutečnily následující aktivity: 
 
Členové a zaměstnanci MAS Moravská cesta se pravidelně účastní vzdělávacích akcí, 
seminářů, výstav, apod.: 
 
5.2.2013 – účast zaměstnanců MAS (Hrušková, Smékal, Zendulková) na seminářích 
s názvem: Občanská sdružení ve světle nového občanského zákoníku  - OPS či ÚSTAV na 
místo občanského sdružení a SPOLEK na místo občanského sdružení, organizátor: Unie 
nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje (Olomouc) 
 
8.1.2013  – veřejná obhajoba projektů spolupráce (Zendulková, Hrušková) – Praha 
11.1.2013  – Valná hromada krajské sítě NS MAS ČR (Grygov) 
8.3.2013  – pracovní setkání zaměstnanců RO SZI a zástupců Mas Olomouckého 
kraje (Olomouc) 
13. – 14.3.2013 – Valná hromada NS MAS (Žlutice) 
3.4.2013  -  jednání krajské sítě Olomouckého kraje NS MAS (Olomouc) 
9.4.2013  – jednání výboru NS MAS (Olomouc) 
23.4.2013 – jednání pracovní skupiny Program a vize NS MAS (Olomouc) 
 



Informační a propagační akce pořádané nebo spolupořádané MAS: 
 
15.1.3013 – pracovní setkání MAS v rámci MP4 (Veselíčko) 
22.1.2013 – Jednání Programového výboru (Červenka) 
8.4.2013 – seminář pro žadatele k 10.výzvě (Červenka) 
15.4.2013 – Certifikace výrobců značky HANÁ regionální produkt (Červenka) 
5.4.3013 – pracovní setkání MAS v rámci MP4 (Veselíčko) 
 
 
Zasedání pracovních skupin a jejich závěry: 
 
22.1.2013 – pracovní skupina Životní prostředí (Červenka)  
  - závěry: - první jednání, vzájemné seznámení všech přítomných,  
  informace od ing. Žerníčkové z AOPK o Plánu péče pro CHKO Litovelské  
  Pomoraví 
 
3.4.2013 – pracovní skupina Podnikatelé (Červenka) 

- závěry: první jednání, vzájemné seznámení všech přítomných, SWOT 
analýza, projektové záměry  

 
2. Problémy při realizaci SPL (za uplynulé období i dlouhodobé): 
 
ze strany RO SZIF Olomouc nám bylo dne 11. dubna 2013 doručeno „Oznámení o 
schválení platby“ k „Žádosti o proplacení režijních výdajů MAS“ (opatření IV.1.1.), která 
byla předložena dne 29. ledna 2013. 
 
Byla nám udělena korekce s následujícím odůvodněním: 
Faktura č. 120100098, č. 120100099, č. 120100095 - kód 004 - korekce 60.000 Kč / 
sankce dle NK 60 000 Kč – porušení Pravidel PRV příloha 3 – postup při zadávání 
zakázek – nesmí být vyzvána osoba blízká nebo osoba, která je personálně nebo 
majetkově propojena. Propojenost v osobě manažerky pí. Zendulkové. 
K rukám Ing. Adamcové jsme zaslali žádost o přezkoumání uložené korekce a sankce a 
jejich odvolání a čekáme na vyjádření MZE k naší žádosti.  
 

3. Opatření na vyřešení problémů, příp. předcházení: 

Aby se podobná situace neopakovala, budeme podrobněji zkoumat možné propojení 
s dodavateli.  

4. Změny (uveďte, zda MAS ve sledovaném období provedla změnu SPL a Fichí, změnu 
důvod a dopad změny – nikoli podrobně obsah, který je již v hlášení):  

Ve sledovaném období (leden – duben 2013) proběhla aktualizace SPL „Hanáci se 
rozkévale … včel ovidite“. Aktualizace byla provedena v březnu 2013.  
Schválené změny:  
Režim podpory a definice příjemce dotace: 
Ve fichích byly rozšířené všechny možné režimy podpory, přidána byla také možnost 
žádat pro příspěvkové organizace obcí. 
 
Nezpůsobilé výdaje a limity stanovené MAS a nepovinné přílohy: 
Došlo také ke zrušení Limitu MAS na Projektovou dokumentaci a prohlášení, že žadatel, 
kterého MAS podpoří, uskuteční výběrové řízení do doby podpisu dohody se SZIF. 
 
Preferenční kritéria: 
Ve fichi 5 došlo k přidání PK, která již byla schválena pro 9. výzvu (16. kolo PRV), 
důvodem pozdního přidání je nevyhlášení této fiche pro 9. výzvu MAS Moravská cesta. Ve 
fichi 5 došlo také k drobné bodové změně u Preferenčních kritérií: Uplatňování inovačních 
přístupů a Výše dotace v projektu. Hlavní změna aktualizace se vztahuje na Úspěšnost 



žadatele. U stávajícího PK Úspěšnost žadatele byla upravena platnost, tak že toto PK 
neplatí pro obce, tedy žadatel obec se zde nehodnotí). Zároveň však bylo přidáno nové 
PK Úspěšnost žadatele pro nepodpořené obce - obce, které nezískaly v tomto 
programovacím období žádnou dotaci přes MAS v rámci PRV IV.1.2. budou obodovány v 
tomto PK 30 body. Snahou MAS je podpořit celé území MAS Moravská cesta, aby v každé 
obci patřící do území MAS byl realizován, nějaký projekt. 
 
Další změnou byla změna názvu banky, místo Volksbank je od 28.2.2013 přejmenována 
na Sberbank. 
 
Souhrn za projekty IV.1.2:  
Počet nově přijatých Žádostí o dotaci: 

--- 

Počet Hlášení o změnách posuzovaných ze strany MAS: 
 
Ve sledovaném období jsme posuzovali následující změnová hlášení: 
 
- Obec Luká – Obnova zázemí pro sportovní a spolkovou činnost v obci Luká (2) 
- Obec Haňovice – Obnova hasičské zbrojnice (1) 
- Obec Horka nad Moravou – Nová třída v MŠ (1) 
- PONY KLUB OLEŠNICE o.s. – Zlepšení zázemí a vybavení PONY KLUBU OLEŠNICE (1) 
- Obec Příkazy – Zázemí pro kulturní a sportovní vyžití v obci Příkazy (1) 
- Obec Skrbeň – Chodníky, parkoviště a odstavné plochy (1) 
 
Počet Žádostí o proplacení zkontrolovaných MAS:  
 
- Obec Skrbeň – Chodníky, parkoviště a odstavné plochy  
- Jan Holub – Chladírenský box pro uskladnění školkařských výpěstků ovocných a 
okrasných rostlin 
- Obec Haňovice – Obnova hasičské zbrojnice  
- Obec Horka nad Moravou – Nová třída v MŠ  
- PONY KLUB OLEŠNICE o.s. – Zlepšení zázemí a vybavení PONY KLUBU OLEŠNICE  
- Obec Příkazy – Zázemí pro kulturní a sportovní vyžití v obci Příkazy  
 
Projekty, které odstoupily od realizace projektu: 
- Obec Horka nad Moravou – První zebra v naší obci 
- Stanislav Huličný – Zpracování biomasy 
 
Počet doposud provedených návštěv/konzultací k projektům: kvalifikovaný odhad 40 
Probíhaly konzultace k předkládaným projektům do 10. výzvy. 
  
Další konzultace provádíme v kanceláři MAS, telefonicky, e-mailem apod. 
Pracovníci MAS také provádí konzultace k již realizovaným projektům 
(monitoring, příprava žádosti o proplacení, změnová hlášení atd.) 
 
Počet účastí na kontrolách SZIF: 7 
- Obec Cholina - Obnova vybavení KD Záloženská Dvorana 
- TJ Vodní Sporty Litovel – S pádlem na Moravě 
- Obec Měrotín – „Záchrana budovy postaví Měrotín na nohy“  
- Jan Holub – Chladírenský box pro uskladnění školkařských výpěstků ovocných a 
okrasných rostlin 
- PONY KLUB OLEŠNICE o.s. – Zlepšení zázemí a vybavení PONY KLUBU OLEŠNICE 
- Obec Haňovice – Obnova hasičské zbrojnice  
- Obec Horka nad Moravou – Nová třída v MŠ  
 

Fyzické kontroly na místě se účastní alespoň jeden pracovník kanceláře MAS (pokud je 
dostatečný časový prostor, informuje i člena monitorovacího výboru). 

 



 

 

5. Zaměstnanci (na IV.1.1) 

Jméno, příjmení Pracovní 
smlouva/ 
DPP/DPČ 

Úvazek/počet 
odpracovaných 
hodin 

Náplň práce Poznámka 

Julie Zendulková PS 0,8 Manažer MAS Rodičovská 
dovolená 

Miloslava Hrušková PS 0,5 Manažer MAS  
Zdeněk Smékal PS 0,8 Manažer MAS  
Tomáš Spurný DPP do 300 hod. ročně  člen PV  
Alena Sedlářová DPP do 300 hod. ročně člen PV  
Arnošt Vogel DPP do 300 hod. ročně člen PV  
Zdenka Frištenská DPP do 300 hod. ročně člen PV  
Michal Krátký DPP do 300 hod. ročně člen PV  
Vladimír Kulatý DPP do 300 hod. ročně člen PV  
Marie Slánská DPP do 300 hod. ročně člen PV  
Petr Hajduček DPP do 300 hod. ročně člen PV  

6. Popis ostatních činností MAS (nesouvisejících přímo s realizací SPL, např. dle 
ISÚ):  

Proběhlo plánování termínů farmářských trhů v Litovli se zástupci města Litovel. Trhy se 
budou konat v těchto termínech:  
- Hanácké Benátky – park před muzeem 
8.6.2013 (sobota), 10.00 – 17.00 hod. 
- Litovelské slavnosti – park před muzeem 
14.9.2013 (sobota), 10.00 – 17 hod. 
- Vánoční hody – náměstí Př. Otakara v Litovli  
13.12.2013 (pátek), 13.00 – 17.00 hod. 
 
 
Plánované klíčové aktivity v dalším období: 
 
- realizace projektu spolupráce „Nová energie pro regionální značku“ 
- administrativa 10. výzvy MAS Moravská cesta  
 
 

 

 

V Července, dne 29. května 2012        

Podpis: 


