Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 5 / 2018
z jednání Výkonného výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
ze dne 10. října 2018
v zasedací místnosti MAS Naděje o.p.s.
Přítomni:

P. Pillár
S. Nikolova
P. Klouček
– zastupuje T. Harant na základě plné moci
L. Říhová
– zastupuje P. Pillár na základě plné moci
B. Valvoda
– zastupuje M. Filipíková na základě plné moci
Nepřítomen:
M. Perout
(V zápisu nejsou uváděny akademické tituly.)
Ad 1) Zahájení
Řídící jednání P. Pillár zahájil jednání Výkonného výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
(dále také VVMP) ve 14,00 hod. Přivítal všechny přítomné členy, omluvil nepřítomné členy 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, a veřejný
sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více jak 49 % hlasovacích práv. Lze tedy přijímat
pravomocná usnesení. Dále upozornil, že P. Klouček (Podnikatelé v zemědělství) udělil plnou moc
ke svému zastupování T. Harantovi, L. Říhová (Veřejný sektor – obce, města, DSO) udělila plnou moc
ke svému zastupování P. Pillárovi a B. Valvoda (Právnické a fyzické osoby zabývající se kulturním
a stavebním dědictvím venkova) udělil plnou moc ke svému zastupování M. Filipíkové. 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 10. října 2018
Předsedající jednání předložil návrh programu jednání VVMP dne 10. října 2018:
1. Zahájení jednání
2. Schválení programu jednání dne 10. října 2018
3. Volba ověřovatele a jmenování zapisovatele zápisu a usnesení z jednání
4. Kontrola plnění usnesení z jednání Výkonného výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
5. Přehled stavu výzev MAS Naděje o.p.s. pro rok 2018
6. Přesun finanční alokace mezi opatřením Programového rámce Strategie komunitně vedeného
místního rozvoje MAS Naděje o.p.s.
a) Integrovaný regionální operační program
b) Operační program Zaměstnanost
7. MAS Naděje o.p.s. – IROP – Kvalitní školy pro všechny
a) Návrh obsahu výzvy
b) Návrh finanční alokace na výzvu
c) Návrh výběrových kritérií pro výběr projektů a způsob jejich hodnocení
8. Diskuze, různé
9. Závěr jednání
Jiný návrh nebyl předložen ani nebyly vzneseny žádné další připomínky k programu. Bylo přistoupeno
k hlasování o návrhu programu.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 5
PRO: 5
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VVMP52/2018: Výkonný výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
schvaluje program jednání dne 10. října 2018.
Ad 3) Volba ověřovatele a jmenování zapisovatele zápisu a usnesení z jednání
Jako ověřovatel zápisu a usnesení z jednání VVMP je navrhován P. Pillár. Zapisovatelem se navrhuje
jmenovat M. Filipíkovou. Za pořízení zápisu zodpovídá K. Fridrichová.
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Jiný návrh nebyl předložen ani nebyly vzneseny žádné připomínky. Bylo přistoupeno k hlasování
o původním návrhu.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 5
PRO: 5
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VVMP53A/2018: 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 10. října 2018.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 5
PRO: 5
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VVMP53B/2018: Výkonný výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
jmenuje Martinu Filipíkovou zapisovatelem z jednání Výkonného výboru Místního
partnerství MAS Naděje o.p.s. ze dne 10. října 2018. Za vyhotovení zápisu a usnesení
zodpovídá Kamila Fridrichová.
Ad 4) Kontrola plnění usnesení z jednání Výkonného výboru Místního partnerství
MAS Naděje o.p.s.
Předsedající zrekapituloval všechna usnesení ze dne 22. srpna 2018 a konstatoval, že z tohoto jednání
nevyplynuly žádné úkoly, které by vyžadovaly podání informace o jejich plnění.
V době od posledního jednání VVMP proběhla 3 hlasování per rollam. Jednací řád VVMP ukládá,
že záznam o usnesení schválených per rollam se připojuje k zápisu z nejbližšího jednání VVMP
a je schvalován společně s ním. Jednalo se o hlasování per rollam vyhlášené dne 3. září 2018 (příloha
č. 2 tohoto zápisu), dne 10. září 2018 (příloha č. 3 tohoto zápisu) a 17. září 2018 (příloha č. 4 tohoto
zápisu).
Navrhuje se vzít informaci o plnění usnesení na vědomí. Jiný návrh nebyl předložen, ani nebyly vzneseny
žádné další připomínky. Bylo přistoupeno k hlasování.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 5
PRO: 5
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VVMP54/2018: 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 22. srpna 2018 a usnesení z hlasování per rollam. Všechna
hlasování per rollam budou přiložena k zápisu z jednání dne 10. října 2018.
Ad 5) Přehled stavu výzev MAS Naděje o.p.s. pro rok 2018
K. Fridrichová předložila členům VVMP tabulku o aktuálním stavu výzev MAS Naděje o.p.s. v roce 2018
(příloha č. 5 tohoto zápisu) a zrekapitulovala stav již ukončených výzev. Jedná se o:
Vyhlášené výzvy:
• Výzva OPZ – Prorodinná opatření pro zvýšení lokální zaměstnanosti – II
o ukončení příjmu žádostí 7. listopadu 2018
• Výzva OPZ – Podpora sociálních služeb a komunitních center – provoz – II
o ukončení příjmu žádostí 6. prosince 2018
• Výzva OPZ – Podpora sociálního podnikání – provoz – II
o ukončení příjmu žádostí 17. prosince 2018
Ukončené výzvy:
• Výzva IROP – Podpora sociálního podnikání – investice
o Ukončení příjmu žádostí 7. září 2018
o 1 projekt
o Název:
MIGplus, s.r.o. – sociální podnik
o Žadatel:
MIGplus s.r.o., IČ: 04657705
o CZV:
628.285,05 Kč
o Stav:
kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti
• Výzva IROP – Bezpečně autem, na kole, pěšky i veřejnou dopravou
o Ukončení příjmu žádostí 30. září 2018
o 2 projekty
o Název:
Komunikace pro pěší mezi městy Litvínov a Meziboří
o Žadatel:
město Meziboří, IČ: 00266086
o CZV
10.331.049,00 Kč
o Stav:
kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti
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o Název:
Oprava chodníku na p.p.č. 108/2 a 108/18 v k.ú. Lahošť
o Žadatel:
obec Lahošť, IČ: 00266426
o CZV
1.075.407,10 Kč
o Stav:
kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti
Plánované výzvy:
• Výzva IROP – Kvalitní školy pro všechny
o Zahájení příjmu žádostí 12. října 2018
o Ukončení příjmu žádostí 31. prosince 2018
o Více informací v bodu č. 7 dnešního jednání
Navrhuje se vzít přehled stavu výzev MAS Naděje o.p.s. k aktuálnímu datu na vědomí.
Jiné návrhy nebyly předloženy ani nebyly vzneseny žádné připomínky. Bylo přistoupeno k hlasování.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 5
PRO: 5
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VVMP55/2018: Výkonný výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. bere
na vědomí přehled stavu výzev MAS Naděje o.p.s. pro rok 2018 k aktuálnímu datu.
Ad 6) Přesun finanční alokace mezi opatřením Programového rámce Strategie komunitně
vedeného místního rozvoje MAS Naděje o.p.s.
K. Fridrichová předložila členům VVMP tabulku s návrhem přesunu finanční alokace mezi realizací
opatření programových rámců jednotlivých operačních programů Akčního plánu strategie.
a) Integrovaný regionální operační program
Na realizaci opatření č. 2.4.1 s názvem „Odolnost jednotek SDH II. a III. stupně“ zbývá finanční alokace
ve výši 44.702,20 Kč. Z takto nízké částky není možné podpořit smysluplnou a efektivní operaci,
a proto se navrhuje tuto částku převést na opatření č. 2.1.1 s názvem „Kvalitní školy pro všechny“.
V rámci diskuze se členové VVMP na tomto postupu shodli.
b) Operační program zaměstnanost
Podobný případ se objevuje také v rámci Programového rámce OPZ, tzn. že na realizaci opatření č. 1.2.1
s názvem „Podpora lokální zaměstnanosti“ zbývá finanční alokace ve výši 281.400,00 Kč. Z takto nízké
částky také již není možné podpořit smysluplnou operaci, proto se navrhuje tuto částku převést
na opatření č. 1.2.2 s názvem „Prorodinná opatření pro zvýšení lokální zaměstnanosti“ nebo na opatření
č. 2.3.2 s názvem „Podpora sociálních služeb a komunitních center – provoz“. V diskuzi se členové VVMP
shodli, že účelnější bude převést finanční podporu na opatření č. 1.2.2 „Prorodinná opatření pro zvýšení
lokální zaměstnanosti“.
Tento postup bude dále konzultován s řídícími orgány jednotlivých operačních programů a podléhá
změně Strategie komunitně vedeného místního rozvoje z hlediska změny finančního plánu,
jejíž schválení spadá do kompetence nejvyššího orgánu, tj. Valné hromady Místního partnerství
MAS Naděje o.p.s.
Navrhuje se přesun finančních alokací schválit. Jiné návrhy nebyly předloženy ani nebyly vzneseny žádné
připomínky. Bylo přistoupeno k hlasování.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 5
PRO: 5
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VVMP56A/2018: Výkonný výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
schvaluje přesun finanční alokace ve výši 44.702,20 Kč z opatření č. 2.4.1 s názvem
„Odolnost jednotek SDH II. a III. stupně“ na opatření č. 2.1.1 „Kvalitní školy pro všechny“
v rámci Programového rámce IROP.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 5
PRO: 5
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VVMP56B/2018: Výkonný výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
schvaluje přesun finanční alokace ve výši 281.400,00 Kč z opatření č. 1.2.1 s názvem
„Podpora lokální zaměstnanosti“ na opatření č. 1.2.2 s názvem „Prorodinná opatření
pro zvýšení lokální zaměstnanosti“ v rámci Programového rámce OPZ.
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Ad 7) MAS Naděje o.p.s. – IROP – Kvalitní školy pro všechny
Podklady k tomuto bodu programu byly členům VVMP zaslány k prostudování v předstihu e-mailem.
Manažerka pro SCLLD seznámila členy VVMP v krátkosti s obsahem dokumentů, které vycházejí
z předem definovaných věcných a obsahových požadavků řídícího orgánu IROP.
a) Návrh obsahu výzvy:
• Kvalitní školy pro všechny (příloha č. 6 tohoto zápisu)
• Vazba na výzvu řídícího orgánu IROP č. 68 „Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury
pro vzdělávání a celoživotní učení – Integrované projekty CLLD“
• Cílem opatření je zvýšení kvality vzdělávání
• Ve výzvě budou podporovány 3 aktivity, tj:

Infrastruktura pro předškolní vzdělávání

stavební úpravy a pořízení vybavení za účelem zajištění dostatečné kapacity kvalitních a cenově
dostupných mateřských škol v území, kde je prokazatelný nedostatek těchto kapacit.

Infrastruktura základních škol

stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání
ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích,
práce s digitálními technologie přírodní vědy, technické a řemeslné obory); rekonstrukce a stavební
úpravy stávající infrastruktury ve vazbě na budování bezbariérovosti škol, zvýšení kapacit škol ve vazbě
na území se sociálně vyloučenou lokalitou, kde je prokazatelný nedostatek těchto kapacit

Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání

stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě
budoucího uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce
s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory)
Oprávněnými žadateli pro všechny aktivity jsou kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji,
obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, nestátní neziskové organizace, církve, církevní
organizace, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu. U aktivity
Infrastruktura pro předškolní vzdělávání pak dále školy a školská zařízení v oblasti předškolního
vzdělávání, další subjekty podílející se na realizace vzdělávacích aktivit v oblasti předškolního vzdělávání.
U aktivity Infrastruktura základních škol jsou to školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání,
další subjekty podílející se na realizace vzdělávacích aktivit. U aktivity Infrastruktura pro zájmové,
neformální a celoživotní vzdělávání jsou to školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního
a středního vzdělávání vyšší odborné školy, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit.
• Způsob financování:
ex post
• Minimální výše způsobilých výdajů:
250.000,00 Kč
• Maximální výše způsobilých výdajů:
2.000.000,00 Kč
• Výše podpory:
95 %
• Časová způsobilost:
1. 1. 2014 – 31. 12. 2020
b) Návrh finanční alokace na výzvu

6.315.789,00 Kč

c) Návrh výběrových kritérií pro výběr projektů a způsob jejich hodnocení
Popis procesního postupu při administraci výzev ze strany kanceláře, Výběrové komise Místního
partnerství a VVMP je obsahem interních postupů pro IROP (Směrnice č. 10 MAS Naděje o.p.s.). Kritéria
formálních náležitostí a přijatelnosti (příloha č. 7), Kritéria věcného hodnocení pro infrastrukturu
předškolního vzdělávání (příloha č. 8 tohoto zápisu), Kritéria věcného hodnocení pro infrastrukturu
základních škol (příloha č. 9 tohoto zápisu) a Kritéria věcného hodnocení pro infrastrukturu zájmového,
neformálního a celoživotního vzdělávání (příloha č. 10 tohoto zápisu) byla v předstihu zaslána členům
VVMP k prostudování.
V diskuzi se členové VVMP shodli na obsahu výzvy, celkové finanční alokaci, na seznamu výběrových
kritérií a na způsobu hodnocení a výběru projektů. Členům VVMP se tedy navrhuje schválit znění výzvy,
celkovou finanční alokaci, sady výběrových kritérií pro jednotlivé aktivity a způsob hodnocení a výběru
projektů. Jiné návrhy ani připomínky nebyly vzneseny. Bylo přistoupeno k hlasování.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 5
PRO: 5
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VVMP57A/2018: Výkonný výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
schvaluje obsah výzvy MAS Naděje o.p.s. - Kvalitní školy pro všechny.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 5
PRO: 5
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
-4-

Usnesení č. VVMP57B/2018: Výkonný výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
schvaluje finanční alokaci na výzvu MAS Naděje o.p.s. – Kvalitní školy pro všechny ve výši
6.315.789,00 Kč.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 5
PRO: 5
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VVMP57C/2018: Výkonný výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
schvaluje výběrová kritéria pro výběr projektů a způsob jejich hodnocení v rámci výzvy
MAS Naděje o.p.s. – Kvalitní školy pro všechny.
Ad 8) Diskuze, různé
V rámci tohoto bodu byl prezentován požadavek na svolání Valné hromady Místního partnerství
MAS Naděje o.p.s. (dále také VHMP). Došlo ke shodě na termínu konání zasedání VHMP, tj. 14. listopadu
2018. Dále byl diskutován program VHMP mimo jiné i s ohledem na končící mandáty členů Výběrové
komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. a na výhrady ke způsobu výkonu funkce konkrétního
člena Výkonného výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
Ad 9) Závěr jednání
Předsedající P. Pillár poděkoval všem za účast a ukončil jednání VVMP v 15,30 hod.

Zapsala: M. Filipíková

…………………………………..

Ověřil: P. Pillár

…………………………………..

K. Fridrichová

…………………………………..

Přílohy:
Příloha č.
Příloha č.
Příloha č.
Příloha č.
Příloha č.
Příloha č.
Příloha č.
Příloha č.
Příloha č.
Příloha č.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Prezenční listina
Hlasování per rollam vyhlášené 3. září 2018
Hlasování per rollam vyhlášené 10. září 2018
Hlasování per rollam vyhlášené 17. září 2018
Přehled stavu výzev MAS Naděje o.p.s. pro rok 2018
Text výzvy MAS Naděje o.p.s. – IROP – „Kvalitní školy pro všechny“
Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti
Kritéria věcného hodnocení pro infrastrukturu předškolního vzdělávání
Kritéria věcného hodnocení pro infrastrukturu základních škol
Kritéria věcného hodnocení pro infrastrukturu zájmového, neformálního a celoživotního
vzdělávání
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