Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 1 / 2020
z jednání Výkonného výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
ze dne 12. února 2020
v zasedací místnosti MAS Naděje o.p.s.
Přítomni:

P. Hanka, P. Pillár, M. Sklenka, B. Valvoda
K. Fridrichová, M. Filipíková, T. Harant
Omluvení:
J. Macháček, S. Nikolova
(V zápisu nejsou uváděny akademické tituly.)
Ad 1) Zahájení jednání
P. Pillár zahájil jednání Výkonného výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. (dále také VVMP)
ve 15,15 hod., přivítal všechny přítomné členy, omluvil nepřítomné a konstatoval, že VVMP byl svolán
v souladu se Statutem MAS Naděje o.p.s. V době zahájení jednání VVMP je dle prezenční listiny (příloha
č. 1 tohoto zápisu) přítomen dostatečný počet členů VVMP, veřejný sektor nepředstavuje více jak 49 %
hlasovacích práv a skutečnost, že zájmová skupina „Podnikatelé v zemědělství“ představuje více
jak 49 % hlasovacích práv (tj. 50 %) bude zohledněna a řešena v bodě jednání č. 10. Lze tedy přijímat
pravomocná usnesení. Pro potřeby tohoto zápisu jsou místo jmenovitého uvedení partnerů Místního
partnerství MAS Naděje o.p.s. uváděna pouze jména jejich statutárních zástupců, nebo jimi pověřených
osob. Dále předsedající konstatoval, že podkladové materiály k projednávaným bodům byly členům
VVMP zaslány kanceláří MAS Naděje o.p.s. v předstihu e-mailem.
Ad 2) Schválení programu jednání dne 12. února 2020
Předsedající jednání předložil návrh programu jednání dne 12. února 2020.
1. Zahájení jednání
2. Schválení programu jednání dne 12. února 2020
3. Volba ověřovatele a jmenování zapisovatele zápisu a usnesení z jednání
4. Kontrola plnění usnesení Výkonného výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
5. Přehled partnerské základny MAS Naděje o.p.s.
6. Návrh změny na pozici „Manažer pro SCLLD“ od 1. března 2020
7. Změna bodování žádosti o dotaci č. 19/002/19210/342/153/002147 předložené na základě
výzvy č. 15/000/00000/342/000153/V002
8. Projednání zápisu z jednání Výběrové komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. – ověření
výsledků věcného hodnocení žádostí o podporu podaných do výzev MAS Naděje o.p.s. v období
od 17. července 2017 do 31. prosince 2019
9. Přehled stavu výzev MAS Naděje o.p.s.
10. Výběr projektů ve výzvě č. B75/03_16_047/CLLD_16_01_151 s názvem „Podpora sociálního
podnikání – provoz – IV.“ – OPZ
11. Diskuze, různé
12. Závěr jednání
Jiný návrh nebyl předložen ani nebyly vzneseny žádné další připomínky k programu. Bylo přistoupeno
k hlasování o návrhu programu.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 4
PRO: 4
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VVMP3/2020: Výkonný výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. schvaluje
program jednání dne 12. února 2020.
Ad 3) Volba ověřovatele a jmenování zapisovatele zápisu a usnesení z jednání
Jako ověřovatel zápisu a usnesení z jednání VVMP je navrhován P. Pillár. Zapisovatelkou se navrhuje
jmenovat M. Filipíkovou. Za pořízení zápisu zodpovídá K. Fridrichová.
Jiný návrh nebyl předložen ani nebyly vzneseny žádné připomínky. Bylo přistoupeno k hlasování
o původním návrhu.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 4
PRO: 4
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VVMP4A/2020: Výkonný výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. volí
Petra Pillára ověřovatelem zápisu a usnesení z jednání Výkonného výboru Místního
partnerství MAS Naděje o.p.s. ze dne 12. února 2020.
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Hlasování:
PŘÍTOMNI: 4
PRO: 4
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VVM4B/2020: Výkonný výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. jmenuje
Martinu Filipíkovou zapisovatelkou zápisu a usnesení z jednání Výkonného výboru Místního
partnerství MAS Naděje o.p.s. ze dne 12. února 2020.
Za vyhotovení zápisu a usnesení zodpovídá Kamila Fridrichová.
Ad 4) Kontrola plnění usnesení z jednání Výkonného výboru Místního partnerství
MAS Naděje o.p.s.
P. Pillár zrekapituloval všechna usnesení VVMP ze dne 10. prosince 2019 a konstatoval, že z usnesení
nevyplynuly žádné úkoly, které by vyžadovaly podání informace o jejich plnění.
V době od posledního jednání VVMP proběhlo jedno hlasování prostřednictvím per rollam. Dle Jednacího
řádu VVMP se záznam o usnesení schválených per rollam připojuje k zápisu z nejbližšího jednání VVMP
a je schvalován společně s ním. Jednalo se o hlasování per rollam vyhlášené dne 9. ledna 2020 (příloha
č. 2 tohoto zápisu).
Navrhuje se vzít informaci o plnění usnesení a hlasování per rollam na vědomí. Jiný návrh nebyl
předložen, ani nebyly vzneseny žádné další připomínky. Bylo přistoupeno k hlasování.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 4
PRO: 4
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VVMP5/2020: Výkonný výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. bere
na vědomí ústní zprávu o kontrole plnění usnesení Výkonného výboru Místního partnerství
MAS Naděje o.p.s. ze dne 10. prosince 2019 a usnesení z hlasování per rollam. Hlasování
per rollam bude přiloženo k zápisu z jednání dne 12. února 2020.
Ad 5) Přehled partnerské základny MAS Naděje o.p.s.
P. Pillár konstatoval, že ke dni 31. prosince 2019 ukončil partnerství v MAS Naděje o.p.s. D. Froněk
na vlastní žádost v důsledku chybějící časové kapacity a ke dni 17. ledna 2020 Městské technické služby
Lom, p.o. z důvodu organizační změny (příspěvková organizace zrušena a začleněna do organizační
struktury města Lom jako samostatný odbor). K dnešnímu datu je tak evidováno celkem 31 aktivních
partnerů (příloha č. 3 tohoto zápisu).
Navrhuje se vzít informaci o přehledu partnerské základny na vědomí. Jiný návrh nebyl předložen,
ani nebyly vzneseny žádné připomínky, bylo přistoupeno k hlasování.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 4
PRO: 4
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VVMP6A/2020: Výkonný výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. bere
na vědomí ukončení partnerství Daniela Froňka, IČ: 72675748 ke dni 31. prosince 2019.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 4
PRO: 4
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VVMP6B/2020: Výkonný výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. bere
na vědomí ukončení partnerství Městských technických služeb Lom, p.o., IČ: 72557591
ke dni 17. ledna 2020.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 4
PRO: 4
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VVMP6C/2020: Výkonný výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. bere
na vědomí stav partnerské základny MAS Naděje o.p.s. ke dni 12. února 2020.
Ad 6) Návrh změny na pozici „Manažer pro SCLLD“ od 1. března 2020
Protože K. Fridrichová nastupuje od 1. března 2020 na mateřskou dovolenou, je potřeba jmenovat
dočasně nového zástupce pozice vedoucího zaměstnance pro SCLLD. Dle znění Statutu, návrh
na jmenování vedoucího zaměstnance pro realizaci SCLLD předkládá VVMP řediteli Společnosti.
Z důvodu dosavadních zkušeností se navrhuje na pozici manažera pro SCLLD jmenovat stávajícího
projektového manažera MAS Naděje o.p.s. T. Haranta. Jiný návrh ani připomínky nebyly vzneseny,
bylo přistoupeno k hlasování.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 4
PRO: 4
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VVMP7/2020: Výkonný výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. navrhuje
ředitelce MAS Naděje o.p.s. jmenovat Tomáše Haranta s účinností ode dne 1. března 2020
na pracovní pozici manažera pro SCLLD.
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Ad 7) Změna bodování žádosti o dotaci č. 19/002/19210/342/153/002147 předložené
na základě výzvy č. 15/000/00000/342/000153/V002
Na začátku projednávání se přihlásil P. Hanka, že se nachází ve střetu zájmu k projednávané žádosti
o podporu, tudíž se zdrží hlasování a jakýchkoliv připomínek.
P. Pillár uvedl, že na základě administrativní kontroly dokumentů ve výzvě MAS Naděje o.p.s.
č. 15/000/0000/342/000153/V002 byl Státním zemědělským intervenčním fondem (dále také SZIF)
zjištěn
nedostatek
u
žádosti
o
dotaci
„Modernizace
zemědělského
podniku“
(reg. č. 19/002/19210/342/153/002147), žadatele Matyáše Malého, IČ: 88035239, který získal
při věcném hodnocení body u preferenčního kritéria jako mladý začínající zemědělec (žadatel doložil
čestným prohlášením). Dle definice v pravidlech 19.2.1, kapitola A. Obecné podmínky a vzhledem k datu
zápisu žadatele do evidence zemědělských podnikatelů a datu podání žádosti na MAS, neměly být body
za toto preferenční kritérium uděleny. MAS Naděje byla proto řídícím orgánem SZIF vyzvána
k přebodování žádosti a provedení změny v seznamu vybraných a nevybraných žádostí o dotaci (příloha
č. 4 tohoto zápisu).
Jednání Výběrové komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. (dále také VKMP) proběhlo dne
11. února 2020, kde bylo provedeno nové věcné hodnocení projektu. Projekt získal nově 70 bodů
(příloha č. 5 tohoto zápisu), splnil podmínky věcného hodnocení a byl výběrovým orgánem doporučen
VVMP ke schválení k realizaci (příloha č. 6 tohoto zápisu). Všechny podklady byly členům VVMP zaslány
na e-mail jako podklad k jednání.
Členům VVMP se navrhuje projekt Matyáše Malého, IČ: 88035239 s názvem „Modernizace
zemědělského podniku“ (č. 19/002/19210/342/153/002147) schválit k realizaci. Jiné návrhy nebyly
předloženy ani nebyly vzneseny žádné připomínky, bylo přistoupeno k hlasování.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 4
PRO: 3
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 1 (P. Hanka)
Usnesení č. VVMP8/2020: Výkonný výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. bere
na vědomí závěry Výběrové komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. ze dne 11. února
2020 a schvaluje projekt reg. č. 19/002/19210/342/153/002147 žadatele Matyáše
Malého, IČ: 88035239 s názvem „Modernizace zemědělského podniku“ k realizaci.
Ad 8) Projednání zápisu z jednání Výběrové komise Místního partnerství MAS Naděje
o.p.s. – ověření výsledků věcného hodnocení žádostí o podporu podaných do výzev
MAS Naděje o.p.s. v období od 17. července 2017 do 31. prosince 2019
P. Pillár informoval členy VVMP, že při administrativním ověřování procesu hodnocení a výběru projektů
7. výzvy MAS Naděje o.p.s. – IROP – Bezpečně autem, na kole, pěšky i veřejnou dopravou – II. (příloha
č. 7 tohoto zápisu) bylo řídícím orgánem zjištěno pochybení týkající se i ostatních vyhlášených výzev
MAS Naděje o.p.s., a to chybným zařazením Obrnického centra sociálních služeb, p.o. (dále také OCSS)
v rámci sektorů při věcném hodnocení projektů. OCSS bylo členem VKMP po celou dobu hodnocení
projektů na MAS Naděje o.p.s. až do listopadu 2019. Ačkoliv bylo OCSS správně zvoleno jako zástupce
veřejného sektoru, při jednotlivých jednáních VKMP k hodnocení projektů bylo řazeno mezi sektor
„neziskový“ a automatiky započítáváno při zjišťování poměru veřejného a soukromého sektoru
do sektoru soukromého. V souladu s pravidly standardizace je však rozlišován pouze soukromý
a veřejný sektor. Tím došlo k nepřesnému výpočtu zastoupení sektorů při hodnocení a v některých
případech proto nebyla dodržena podmínka interních postupů MAS: „Veřejný sektor ani žádná
ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv“. Dle doporučení řídícího orgánu
provedla VKMP dne 11. února 2020 ověření výsledků z věcného hodnocení u všech předchozích výzev
vyhlášených v období od 17. července 2017 do 31. prosince 2019, ve kterých mohlo dojít k nedodržení
správného zastoupení sektorů a při správném zastoupení sektorů Veřejný/Soukromý potvrdila původní
výsledky VKMP při hodnocení projektů předložených do jednotlivých výzev. Manažerka pro SCLLD
předložila členům VVMP zápis z jednání výběrového orgánu ze dne 11. února 2020 (příloha č. 8 tohoto
zápisu). Podklady k jednání byly v předstihu zaslány členů VVMP na jejich e-mailové adresy.
VVMP se navrhuje vzít na vědomí ověření výsledků hodnocení. Jiné návrhy ani připomínky nebyly
vzneseny, přistoupilo se k hlasování.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 4
PRO: 4
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VVMP9/2020: Výkonný výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. bere
na vědomí ověření výsledků věcného hodnocení u žádostí o podporu podaných do výzev
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MAS Naděje o.p.s. v období od 17. července 2017 do 31. prosince 2019, provedené
Výběrovou komisí Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. dne 11. února 2020.
Ad 9) Přehled stavu výzev MAS Naděje o.p.s.
Manažerka pro SCLLD shrnula stav výzev, které byly administrovány v roce 2018 (příloha č. 9 tohoto
zápisu), informovala o jednotlivých procesech v administraci výzev v roce 2019 (příloha č. 10 tohoto
zápisu) a předložila seznam výzev, které jsou plánovány k vyhlášení v roce 2020 (příloha č. 11 tohoto
zápisu).
Dále přednesla stav administrace zejména u těchto výzev:
• „Prorodinná opatření pro zvýšení lokální zaměstnanosti – IV.“ – byla podána jedna žádost o podporu
s názvem „Příměstské tábory u koní ve Svinčicích 2020“, žadatel EQUIPARK o.p.s., IČ: 27268209
(reg. č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015731), která však neprošla nezávislým expertním
hodnocením. Při věcném hodnocení získala pouze 33,75 bodů, nesplnila tak podmínky věcného
hodnocení a nebyla VKMP doporučena ke schválení realizace. Administrace výzvy tak byla ukončena.
Navrhuje se vzít informaci o ukončení administrace výzvy na vědomí.
• „Podpora sociálního podnikání – provoz – IV.“ – byla podána jedna žádost o podporu s názvem
„Zelený klíč – rozšíření do obcí“, žadatel Zelený klíč s.r.o., IČ: 08502161 (reg. č. projektu
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015826), která prošla kontrolou formálních náležitostí a přijatelnosti,
věcným hodnocením a výběr projektů bude probíhat na dnešním jednání VVMP v bodě č. 10.
• „Bezpečně autem, na kole, pěšky i veřejnou dopravou – III.“ – do výzvy nebyla podána žádná žádost
o podporu.
• „Podpora sociálního podnikání – investice – III.“ – byla přijata jedna žádost o podporu s názvem
„Rozšíření podniku Videologic s.r.o. o činnost sociálního podniku“, žadatel Videologic s.r.o.,
IČ: 22773592, která je ve fázi hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti, kdy byl žadatel vyzván
k doplnění.
• „Kvalitní školy pro všechny – III.“ – do výzvy nebyla podána žádná žádost o podporu.
• „Revitalizace sídelní zeleně – II.“ – do výzvy byly podány dvě žádosti o podporu s názvem
„Revitalizace sídelní zeleně vybraných lokalit v obce Patokryje“, žadatel obec Patokryje,
IČ: 00266124 a žádost s názvem „Revitalizace zeleně v parku Švermova ulice Lahošť“, žadatel obec
Lahošť, IČ: 00266426; žádosti v současné době prochází hodnocením formálních náležitostí
a přijatelnosti.
• „Výsadba dřevin – IV.“ – výzva byla vyhlášena celkem 4x, do žádné výzvy nebyla podána žádost
o podporu.
• „Podpora sociálních služeb a komunitních center – provoz – III.“ – do výzvy byly podány dvě žádosti
o podporu s názvem „Společnou cestou“, žadatel Oblastní charita Most, IČ: 7082892 a žádost
s názvem „Spolu v ulicích“, žadatel Obrnické centrum sociálních služeb, p.o., IČ: 21551413;
obě žádosti v současné době prochází věcným hodnocením.
V roce 2020 je v plánu vyhlásit následující výzvy:
• „Žádosti o podporu v rámci operace 19.2.1 – III.“ – v současné době probíhá kontrola kompletní
dokumentace výzvy ze strany řídícího orgánu.
• „Podpora sociálního podnikání – investice – IV.“ – výzva bude rozšířena o novou aktivitu – Podpora
rozšíření stávajících sociálních podniků. Tato skutečnost však podléhá plánované žádosti o změnu
SCLLD s nutností projednání a schválení ze strany nejvyššího orgánu.
• „Bezpečně autem, na kole, pěšky i veřejnou dopravou – IV.“ – termín vyhlášení je předběžně
stanoven na 16. března 2020. V rámci opatření s největší pravděpodobností dojde k převisu finanční
alokace nad celkovými způsobilými výdaji předložených projektů (předpokládaný vývoj na základě
zjišťování absorpční kapacity), proto bude rozhodovacímu a nejvyššímu orgánu v čase navrhováno
přesunout finanční prostředky z opatření na opatření č. 2.3.1 Podpora sociálních služeb
a komunitních center – investice.
• „Kvalitní školy pro všechny – IV.“ – termín vyhlášení je předběžně stanoven na 1. dubna 2020.
• „Žádosti o podporu v rámci operace 19.2.1 – IV.“ – termín vyhlášení je předběžně stanoven
na duben 2020. Výzva bude primárně zaměřena na čl. 20 PRV „Základní služby a obnova vesnic
ve venkovských oblastech“.
Manažerka pro SCLLD dále informovala členy VVMP o změně podmínek Akceptačního dopisu (příloha
č. 12 tohoto zápisu) řídícího orgánu IROP. MAS Naděje se v rámci realizace SCLLD zavázala k plnění
finančního plánu, který si nastavila. Vzhledem ke zpoždění v procesu implementace SCLLD způsobeném
pozdním schválením podpory realizace ze strany řídících orgánů, schvalování interních postupů a výzev
místních akčních skupin, nebyly ze strany řídícího orgánu v roce 2018 uplatňovány sankce za neplnění
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finančního plánu SCLLD. Pro rok 2019 bylo stanoveno, že pro závazně stanovený limit plnění finančního
plánu SCLLD ve výši 41,17 % nebude posuzován objem předložených žádostí o platbu, ale pouze objem
předložených žádostí o podporu tak, aby byla doložena absorpční kapacita projektů v území s výhledem
požadovaného plnění v následujících letech realizace. MAS Naděje tyto parametry splnila a řídící orgán
tak nebude vůči MAS Naděje uplatňovat žádné korekce za rok 2018 a rok 2019. Pro rok 2020 však již
nebude možné zohledňovat výše uvedený parametr plnění finančního plánu SCLLD a při nenaplnění
závazně stanoveného limitu 55,44 %, přistoupí řídící orgán k odebrání části rezervované finanční alokace
v souladu s podmínkami uvedenými v Akceptačním dopise ze dne 19. prosince 2019. MAS Naděje
zhodnotila objem žádostí, u kterých lze předpokládat podání žádosti o platbu v termínu do 31. října
2020 a došla k závěru, že objem finančních prostředků v rámci podaných žádostí o platbu bude
výhledově činit 55,03 % za předpokladu, že ze strany žadatelů nedojde ke změně při realizaci projektů
(např. prodloužení data ukončení realizace). Finanční korekce pak bude odebrána z volné finanční
alokace, která bude chybět do plnění finančního milníku, tj. 55,44 %.
Navrhuje se přehled stavu výzev MAS Naděje o.p.s. včetně informace o eventuálním snížení finanční
alokace za neplnění závazných parametrů milníkových hodnot v operačním programu IROP vzít
na vědomí. Jiné návrhy nebyly předloženy ani nebyly vzneseny žádné další připomínky. Bylo přistoupeno
k hlasování.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 4
PRO: 4
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VVMP10A/2020: Výkonný výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. bere
na vědomí ukončení administrace projektu společnosti EQUIPARK, IČ: 27268209 s názvem
„Příměstské
tábory
u
koní
ve
Svinčicích
2020“
(reg. č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015731) z důvodu nesplnění podmínek věcného
hodnocení
a
s tím
související
ukončení
administrace
výzvy
č. B76/03_16_047/CLLD_16_01_151 s názvem „Prorodinná opatření pro zvýšení lokální
zaměstnanosti – IV“ – OPZ.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 4
PRO: 4
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VVMP10B/2020: Výkonný výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. bere
na vědomí přehled stavu výzev MAS Naděje o.p.s. k aktuálnímu datu.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 4
PRO: 4
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VVMP10C/2020: Výkonný výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. bere
na vědomí změnu podmínek uvedenou v Akceptačním dopise IROP ze dne 19. prosince
2019 ohledně eventuálního snížení rezervované finanční alokace za neplnění závazných
parametrů milníkových hodnot pro rok 2020 finančního plánu SCLLD.
Ad 10) Výběr projektů ve výzvě č. B75/03_16_047/CLLD_16_01_151 s názvem „Podpora
sociálního podnikání – provoz – IV.“ – OPZ
Na začátku jednání došlo k šetření o střetu zájmů. Nikdo z přítomných se nepřihlásil, to znamená,
že nikdo z přítomných členů VVMP není ve střetu zájmů k projednávané žádosti o podporu. Z důvodu
neplnění podmínky vyplývající ze standardizace místních akčních skupin, tj. že zájmová skupina nesmí
představovat více jak 49 % hlasovacích práv při hlasování v procesu hodnocení a výběru projektů,
se zdrží hlasování a jakýchkoliv připomínek P. Hanka zastupující zájmovou skupinu „Podnikatelé
v zemědělství“.
Ve výzvě „Podpora sociálního podnikání – provoz – IV.“ byla podána jedna žádost o podporu:
• „Zelený klíč – rozšíření do obcí“ (reg. č. projektu CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015826),
kterou podala společnost Zelený klíč, s.r.o., IČ: 08502161, celkové způsobilé výdaje činí
1.997.500,00 Kč (detail projektu je přílohou č. 13 tohoto zápisu). Projekt prošel kontrolou formálních
náležitostí a přijatelnosti s výsledkem SPLNĚNO (příloha č. 14 tohoto zápisu), nezávislých expertním
věcným hodnocením (příloha č. 15 tohoto zápisu), věcným hodnocením (příloha č. 16 tohoto zápisu),
kde získal 96,25 bodů a byl Výběrovou komisí Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. (dále také
VKMP) doporučen VVMP ke schválení k realizaci (příloha č. 17 tohoto zápisu). Všechna hodnocení
byla členům VVMP zaslána e-mailem jako podklad k jednání.
VVMP se navrhuje projekt společnosti Zelený klíč, s.r.o. s názvem „Zelený klíč – rozšíření do obcí“
schválit k realizaci. Jiné návrhy nebyly předloženy ani nebyly vzneseny žádné připomínky,
bylo přistoupeno hlasování.

-5-

Hlasování:
PŘÍTOMNI: 4
PRO: 3
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 1 (P. Hanka)
Usnesení č. VVMP11/2020: Výkonný výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. bere
na vědomí závěry Výběrové komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. ze dne 9. ledna
2020 a schvaluje projekt reg. č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015826 společnosti Zelený
klíč, s.r.o., IČ: 08502161, s názvem „Zelený klíč – rozšíření do obcí“ k realizaci.
Ad 11) Diskuse, různé
V rámci diskuse nebyly vzneseny žádné připomínky.
Ad 12) Závěr jednání
Předsedající P. Pillár poděkoval všem za účast a ukončil jednání VVMP v 16,45 hod.

Zapsala: M. Filipíková

…………………………………..

Ověřil: P. Pillár

…………………………………..

K. Fridrichová

…………………………………..
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Příloha č.
Příloha č.
Příloha č.
Příloha č.
Příloha č.
Příloha č.
Příloha č.
Příloha č.
Příloha č.
Příloha č.
Příloha č.
Příloha č.
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3
4
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6
7
8
9
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11
12
13
14
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Příloha č. 17
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