
Monitorovací zpráva o činnosti MAS 

 

Zpráva za období: II. etapa 2013 (květen – srpen 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 přijímala projekty do 10. výzvy 

Moravská cesta, o. s., 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. 

Celkem bylo přijato 35 žádostí o dotaci. Všechny žádosti prošly administrativní kontrolou 

a kontrolou přijatelnosti na MAS. 

 

16. května 2013 - probíhalo jednání PV, na kterém byla vylosována VK pro 10. výzvu 

Moravská cesta, o. s. VK byla pro tuto výzvu byla 9-ti členná. 

 

22. května 2013 - probíhalo veřejně slyšení žadatelů v 10. výzvě – obhajoba projektů. 

 

Po skončení veřejného slyšení probíhalo jednání Výběrové komise, která stanovila pořadí 

ve fichích, dle preferenčních kritérií. 

 

23. května 2013 - probíhalo jednání PV, kde došlo ke konečnému schválení projektů 

vybraných k podpoře. K podpoře bylo schváleno celkem 29 projektů ve výši 6.859.623,- 

Kč. 

 

 

V rámci II. Etapy 2013 (květen – srpen) se uskutečnily následující aktivity: 

 

Členové a zaměstnanci MAS Moravská cesta se pravidelně účastní vzdělávacích akcí, 

seminářů, výstav, apod.: 

 

10.7.2013 – Seminář pro úspěšné žadatele (Červenka) 

16.5.2013 - Setkání partnerů CSV Olomouckého kraje (Teplice) 

20.6.2013 – Leaderfest  (Valašské Meziříčí)  

17.7.2013 - jednání KS NS MAS ČR (Olomouc) 
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14.8.2013 - jednání KS NS MAS ČR (Olomouc) 

 

Informační a propagační akce pořádané nebo spolupořádané MAS: 

 

16.5.2013 – Jednání Programového výboru (Červenka) 

16.5.2013 – Jednání Výboru partnerství (Červenka) 

22.5.2013 – Veřejné slyšení žadatelů v 10. výzvě Moravská cesta, o.s. (Červenka) 

23.5.2013 – Jednání Programového výboru (Červenka) 

23.5.2013 – Jednání Výboru partnerství (Červenka) 

28.5.2013 – Vyhlášení fotosoutěže: 6. ročník – téma: „Hledejte projekty podpořené o. s. 

Moravská cesta a Cesty na Moravské cestě“ 

8.6.2013 – Farmářské trhy v Litovli – Hanácké benátky (park před muzeem) 

29.8.-1.9. – Země živitelka v Českých Budějovicích 

 

Zasedání pracovních skupin a jejich závěry: 

 

---  

 

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. –

Dne 26.6.2013 bylo doručeno zamítavé stanovisko. Dne 8.7.2013 bylo podáno odvolání 

na Přezkumnou komise pro projektová opatření na Ministerstvo zemědělství - 23.8.2013 

bylo doručeno zamítavé stanovisko k udělené korekci a sankci. 

 

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 (květen – srpen 2013) proběhla aktualizace SPL „Hanáci se 

rozkévale … včel ovidite“.  

 

Došlo k přijetí nového člena – obec Vilémov (schváleno v zápise z VP) 

Zrušení členství – Radka Jensen Vaculová, Max Vittrup Jensen, PermaLot (schváleno 

v zápise z VP) 

 

Došlo také k aktualizaci přílohy seznam členů/partnerů a zaměstnanců MAS 

(z důvodu přijetí nového člena, vystoupení členů, losování výběrové komise) 

 

Souhrn za projekty IV.1.2:  

Počet nově přijatých Žádostí o dotaci: 

35 

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 (1) 

- Obec Skrbeň – Chodníky, parkoviště a odstavné plochy (1)  

- Sagittaria – Zázemí Sagittarie a expozice ohrožených rostlin (2) 

- Obec Křelov-Břuchotín – NOVÉ ZASTÁVKY V BŘUCHOTÍNĚ (1) 

 

 

Počet Žádostí o proplacení zkontrolovaných MAS:  

 

- Římskokatolická farnost Litovel – Oprava fasády kostela sv. Alfonse v Července a 

revitalizace zeleně přilehlých prostor  

- Obec Luká – Obnova zázemí pro sportovní a spolkovou činnost v obci Luká  

- Obec Křelov-Břuchotín – NOVÉ ZASTÁVKY V BŘUCHOTÍNĚ 

 

 

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 15 

 

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: 4 

- Obec Křelov-Břuchotín – NOVÉ ZASTÁVKY V BŘUCHOÍNĚ 

- Římskokatolická farnost Litovel – Oprava fasády kostela sv. Alfonse v Července a 

revitalizace zeleně přilehlých prostor  

- Sagittaria – Zázemí Sagittarie a expozice ohrožených rostlin 

- Obec Příkazy – Zázemí pro kulturní a sportovní vyžití v obci Příkazy  

 

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 

Julie Zendulková DPČ 0,5 Monitoring a 

propagace 

 

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  

David Křížan DPP 12,5 hodin člen VK  

Věra Furišová DPP 12,5 hodin člen VK  

Ing. Zdeněk Beil DPP 12,5 hodin člen VK  

Marek Ošťádal DPP 12,5 hodin člen VK  



Jiří Spurný DPP 12,5 hodin člen VK  

Ing. David Číhal DPP 12,5 hodin člen VK  

Viktorie Šťastná DPP 12,5 hodin člen VK  

Jan Chadima DPP 12,5 hodin člen VK  

Jaroslav Vlk DPP 12,5 hodin člen VK  

Došlo ke změně účtu u zaměstnance Zdeňka Smékala - 000000-2630674113/0800 

 

 

 

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

 

Byly předloženy 2 projekty spolupráce: 

 

Venkovská komunitní centra: 

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

PMAS: MAS Uničovsko, o.p.s.  

 

Příběhy našich kronik-  

KMAS - MAS Partnerství Moštěnka, o.s. 

PMAS - Místní akční skupina Regionu Poodří  

PMAS - Moravská cesta (LitovelskoPomoraví), o.s.  

PMAS - Místní akční skupina Hříběcí hory, o.s. 

PMAS - MAS Občané pro rozvoj venkova 

 

Plánované klíčové aktivity v dalším období: 

 

- Den MAS – park před muzeem v Litovli, 14.9.2013 

- Vánoční hody – náměstí Př. Otakara v Litovli 13.12.2013 (pátek), 13.00 – 17.00 hod. 

- Adventní slavnost v Bílé Lhotě – prosinec 2013 

 

 

 

 

V Července, dne 23. září 2013        

Podpis: 


