Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 1 / 2021
z jednání Výkonného výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
ze dne 26. ledna 2021
v zasedací místnosti MAS Naděje o.p.s.
Přítomni:

J. Macháček, S. Nikolova, M. Mudrochová, P. Pillár, M. Sklenka, B. Valvoda
M. Filipíková, L. Haidová, T. Harant
(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)
v 15,00 hod., přivítal všechny přítomné 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. 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 26. ledna 2021
Předsedající jednání předložil návrh programu jednání dne 26. ledna 2021.
1. Zahájení jednání
2. Schválení programu jednání dne 26. ledna 2021
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. Volba předsedy Výkonného výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
6. Přihláška k partnerství MAS Naděje o.p.s.
7. Přehled partnerské základny MAS Naděje o.p.s.
8. Návrh Harmonogramu výzev MAS Naděje o.p.s. pro rok 2021
9. Schválení Zájmových skupin v rámci MAS Naděje o.p.s.
10. Přehled stavu výzev MAS Naděje o.p.s.
11. Schválení Výzvy MAS Naděje o.p.s. – PRV – Žádosti o podporu v rámci operace 19.2.1 – IV.“ – PRV
12. Výběr projektů ve výzvě č. 142/06_16_074/CLLD_16_01_151 s názvem „Podpora sociálního
podnikání – investice – IV.“ – IROP
13. Změna
bodování
žádostí
o
dotaci
č.
20/003/19210/342/153/001065
a 20/003/19210/342/153/001068 ve výzvě č. 15/000/00000/342/000153/V003 – PRV
14. Diskuze, různé
15. Závěr jednání
Jiný návrh nebyl předložen ani nebyly vzneseny žádné další připomínky k programu. Bylo přistoupeno
k hlasování o návrhu programu.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 6
PRO: 6
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VVMP3/2021: Výkonný výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. schvaluje
program jednání dne 26. ledna 2021.
Ad 3) Volba ověřovatele a jmenování zapisovatele zápisu a usnesení z jednání
Jako ověřovatel zápisu a usnesení z jednání VVMP je navrhován B. Valvoda. Zapisovatelkou se navrhuje
jmenovat M. Filipíkovou. Za pořízení zápisu zodpovídá P. Pillár.
Jiný návrh nebyl předložen ani nebyly vzneseny žádné připomínky. Bylo přistoupeno k hlasování
o původním návrhu.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 6
PRO: 6
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VVMP4A/2021: Výkonný výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. volí
Bořka Valvodu ověřovatelem zápisu a usnesení z jednání Výkonného výboru Místního
partnerství MAS Naděje o.p.s. ze dne 26. ledna 2021.
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Hlasování:
PŘÍTOMNI: 6
PRO: 6
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VVM4B/2021: 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 26. ledna 2021.
Za vyhotovení zápisu a usnesení zodpovídá Petr Pillár.
Ad 4) Kontrola plnění usnesení z jednání Výkonného výboru Místního partnerství
MAS Naděje o.p.s.
P. Pillár zrekapituloval všechna usnesení VVMP ze dne 17. září 2020 a konstatoval, že z usnesení
nevyplynuly žádné úkoly, které by vyžadovaly podání informace o jejich plnění.
V době od posledního jednání VVMP proběhla 3 hlasování formou 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 23. října 2020 (příloha č. 2
tohoto zápisu), hlasování per rollam vyhlášené dne 2. listopadu 2020 (příloha č. 3 tohoto zápisu)
a hlasování per rollam vyhlášení dne 13. ledna 2021 (příloha č. 4 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: 6
PRO: 6
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VVMP5/2021: 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 17. září 2020 a usnesení z hlasování per rollam. Hlasování per
rollam budou přiložena k zápisu z jednání dne 26. ledna 2021.
Ad 5) Volba předsedy Výkonného výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
Protože hlasováním per rollam Valné hromady Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. (dále také VHMP),
vyhlášeného dne 11. listopadu 2020, došlo k opětovnému a novému zvolení členů VVMP, je nutné, aby
si VVMP v souladu se statutem zvolil svého předsedu. Na základě dosavadních zkušeností se navrhuje
zvolit jako předsedu opět obec Lišnice, zastoupenou P. Pillárem.
Žádné další návrhy nebyly předloženy ani nebyly vzneseny žádné připomínky. Bylo přistoupeno
k hlasování o původním návrhu.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 6
PRO: 6
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VVMP6/2021: Výkonný výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. volí obec
Lišnice, IČ: 00266019, zastoupenou Petrem Pillárem, předsedou Výkonného výboru
Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
Ad 6) Přihláška k partnerství MAS Naděje o.p.s.
Předsedající seznámil členy VVMP s přihláškou nového partnera – Hereitová s.r.o., IČ: 27294641, žádost
byla doručena dne 11. ledna 2021 (příloha č. 5 tohoto zápisu). Partner se přihlásil do zájmové skupiny
č. 6 „Ostatní podnikatelé“. Partnera bude na jednání Valné hromady Místního partnerství MAS Naděje
o.p.s. zastupovat paní Alice Tylová.
Protože žadatel splňuje podmínky pro přijetí do partnerství, navrhuje se partnera přijmout. Jiné návrhy
nebyly předloženy, ani nebyly vzneseny žádné připomínky, bylo přistoupeno k hlasování.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 6
PRO: 6
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VVMP7/2021: Výkonný výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. schvaluje
přijetí nového partnera – Hereitová s.r.o., IČ: 27294641 s účinností od 26. ledna 2021.
Ad 7) Přehled partnerské základny MAS Naděje o.p.s.
P. Pillár konstatoval, že ke dni 31. prosince 2020 ukončil partnerství v MAS Naděje o.p.s. TJ Baník Osek,
IČ: 46070796 a Sportovně Kulturní Klub Korozluky, z.s., IČ: 03123855. K dnešnímu datu je tak
evidováno celkem 31 aktivních partnerů (příloha č. 6 tohoto zápisu), kdy ale již 52 % subjektů spadá
do veřejného sektoru. Bude proto nutné vyhledat a oslovit nové partnery, především ze soukromého
sektoru.
Navrhuje se vzít informaci o přehledu partnerské základny na vědomí. Jiný návrh nebyl předložen,
ani nebyly vzneseny žádné připomínky, bylo přistoupeno k hlasování.
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Hlasování:
PŘÍTOMNI: 6
PRO: 6
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VVMP8A/2021: Výkonný výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. bere
na vědomí ukončení partnerství TJ Baník Osek, IČ: 46070796 ke dni 31. prosince 2020.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 6
PRO: 6
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VVMP8B/2021: Výkonný výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. bere
na vědomí ukončení partnerství Sportovně Kulturního Klubu Korozluky, z.s., IČ: 03123855
ke dni 31. prosince 2020.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 6
PRO: 6
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VVMP8C/2021: Výkonný výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. bere
na vědomí stav partnerské základny MAS Naděje o.p.s. ke dni 26. ledna 2021.
Ad 8) Návrh Harmonogramu výzev MAS Naděje o.p.s. pro rok 2021
Manažer pro SCLLD předložil členům VVMP harmonogram výzev MAS Naděje o.p.s. pro programový
rámce IROP v roce 2021 (příloha č. 7 tohoto zápisu), který je MAS povinna po schválení rozhodovacím
orgánem předložit na řídící orgán IROP a dále celkový harmonogram plánovaných výzev MAS Naděje
o.p.s. v roce 2021 (příloha č. 8 tohoto zápisu). Uvedl, že v roce 2021 jsou plánovány tyto výzvy:
•
IROP
o Odolnost jednotek SDH II. a III. stupně – IV.
▪ plánované vyhlášení výzvy v 03/2021
o Podpora sociálního podnikání – investice – V.
▪ plánované vyhlášení výzvy v 04/2021
o Podpora sociálních služeb a komunitních center – investice – III.
▪ plánované vyhlášení výzvy v 05/2021
•
Program rozvoje venkova (PRV)
o Žádosti o podporu v rámci operace 19.2.1 – IV.
▪ se zapracovaným článkem 20 „Základní služby a obnova vesnic ve venkovských
oblastech
▪ plánované vyhlášení výzvy v 03/2021
Podrobnosti o výši finanční alokace na jednotlivé fiche a o preferenčních kritériích budou obsahem
projednávaného bodu č. 11.
Navrhuje se schválit harmonogram výzev MAS Naděje o.p.s. pro programový rámec IROP, a vzít
na vědomí harmonogram výzev MAS Naděje o.p.s. pro rok 2021. Jiné návrhy nebyly předloženy,
ani nebyly vzneseny žádné připomínky, bylo přistoupeno k hlasování.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 6
PRO: 6
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VVMP9A/2021: Výkonný výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
schvaluje harmonogram výzev MAS Naděje o.p.s. za programový rámec IROP pro rok 2021.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 6
PRO: 6
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VVMP9B/2021: Výkonný výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. bere
na vědomí harmonogram výzev MAS Naděje o.p.s. pro rok 2021.
Ad 9) Schválení Zájmových skupin v rámci MAS Naděje o.p.s.
T. Harant uvedl, že dle platného znění Statutu MAS Naděje o.p.s. VVMP definuje, ruší a mění „Zájmové
skupiny“ Místního partnerství (dále také MP) dle aktuálních potřeb MP. V současné době má MP
6 zájmových skupin:
1. Podnikatelé v zemědělství
2. Myslivci, rybáři a ochránci přírody
3. Veřejný sektor (města, obce, DSO)
4. Organizace zaměřené na volnočasové aktivity nebo veřejný zájem
5. Právnické a fyzické osoby zabývající se kulturním a stavebním dědictvím venkova
6. Ostatní podnikatelé
Členové VVMP se v diskuzi shodli, že zastoupení zájmových skupin je dostatečné a není nutné je
pro nové programové období měnit. Navrhuje se zájmové skupiny schválit ve stávajícím zastoupení. Jiný
návrh nebyl předložen, ani nebyly vzneseny žádné připomínky, bylo přistoupeno k hlasování.
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Hlasování:
PŘÍTOMNI: 6
PRO: 6
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VVMP10/2021: Výkonný výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
schvaluje v rámci partnerství pro období 2021 – 2027 tyto zájmové skupiny:
1. Podnikatelé v zemědělství
2. Myslivci, rybáři a ochránci přírody
3. Veřejný sektor (města, obce, DSO)
4. Organizace zaměřené na volnočasové aktivity nebo veřejný zájem
5. Právnické a fyzické osoby zabývající se kulturním a stavebním dědictvím venkova
6. Ostatní podnikatelé
Ad 10) Přehled stavu výzev MAS Naděje o.p.s.
Manažer pro SCLLD informoval členy VVMP o výzvách, které byly vyhlášeny v roce 2020. V krátkosti
informoval o administraci výzev a také o procesech hodnocení a výběru projektů u těchto výzev:
• Žádosti o podporu v rámci operace 19.2.1 – III. – PRV
o Výzva vyhlášena 5. března 2020, příjem žádostí probíhal do 15. dubna 2020.
• Bezpečně autem, na kole, pěšky i veřejnou dopravou – IV. – IROP
o Výzva vyhlášena 16. března 2020, příjem žádostí probíhal do 15. května 2020.
• Kvalitní školy pro všechny – IV. – IROP
o Výzva vyhlášena 1. dubna 2020, příjem žádostí probíhal do 1. června 2020.
• Prorodinná opatření pro zvýšení lokální zaměstnanosti – V. – OPZ
o Výzva vyhlášena 30. června 2020, příjem žádostí probíhal do 31. července 2020.
• Podpora sociálního podnikání – investice – IV. – IROP
o Výzva vyhlášena 29. září 2020, příjem žádostí probíhal do 31. října 2020. byl přijat jeden
program a výběr projektů je předmětem bodu č. 12 dnešního jednání.
• Odolnost jednotek SDH II. a III. stupně – III. – IROP
o Výzva vyhlášena 26. října 2020, příjem žádostí probíhal do 30. listopadu 2020.
• Bezpečně autem, na kole, pěšky i veřejnou dopravou – V. – IROP
o Výzva vyhlášena 26. října 2020, příjem žádostí probíhal do 30. listopadu 2020. Byly
přijaty 2 projekty a jsou ve fázi věcného hodnocení.
Výzvy plánované pro rok 2021 byly obsahem projednávání v bodě č. 8.
Navrhuje se vzít informaci o stavu výzev ke dni 26. ledna 2021 na vědomí. Jiné návrhy nebyly předloženy
ani nebyly vzneseny žádné připomínky, bylo přistoupeno k hlasování.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 6
PRO: 6
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VVMP11/2021: Výkonný výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. bere
na vědomí přehled stavu výzev MAS Naděje o.p.s. k datu 26. ledna 2021.
Ad 11) Schválení výzvy MAS Naděje o.p.s. – PRV – Žádosti o podporu v rámci operace 19.2.1
– IV.“ – PRV
Manažer pro SCLLD předložil členům VVMP návrh výzvy „Výzva MAS č. 4 k předkládání Žádostí o podporu
v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020“ (příloha č. 9 tohoto zápisu)
a návrh preferenčních kritérií pro Fichi č. 1 a Fichi č. 6.
Předpokládané vyhlášení výzvy je 5. března 2021, ukončení příjmu žádostí pak 17. května 2021
a projekty musí být do 31. srpna 2021 zaregistrovány na Regionálním odboru SZIF. V rámci výzvy budou
vyhlášeny:
• Fiche č. 1 – Podpora zemědělského podnikání (příloha č. 10 tohoto zápisu) – podpora hmotných
a nehmotných investic v živočišné a rostlinné výrobě, investice do zemědělských staveb a technologií
pro živočišnou a rostlinnou výrobu a školkařskou produkci, investice na pořízení mobilních strojů,
výše alokace 2.327.644,00 Kč. Důraz bude kladen především na rozvoj zaměstnanosti (projekt vytváří
pracovní místo nebo pracovní místo pro osoby znevýhodněné na trhu práce, podpora mladých
zemědělců), ale také na inovaci (projekt přináší zcela nová řešení nebo příklad nové praxe).
Preferovány budou menší projekty s nižší výší uznatelných výdajů. Preferovány budou rekonstrukce
existujících budov oproti výstavbě budov nových. Prioritou bude zároveň podpora živočišné výroby
nebo drobných zemědělců, kteří hospodaří s menší velikostí obhospodařovaného území. MAS Naděje
bude také zohledňovat registraci zemědělce ve Veřejném registru půdy (LPIS).
• Fiche č. 6 – Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech (příloha č. 11 tohoto zápisu)
– podporovanými aktivitami budou:
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o
Veřejná prostranství v obcích
o
Mateřské a základní školy
o
Hasičské zbrojnice
o
Vybrané kulturní památky
o
Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven
Výše alokace činí 8.095.396,00 Kč. Preferovány budou projekty s nižší výší výdajů, ze kterých je
stanovena dotace. Dále budou preferovány projekty s místem realizace na území obcí s nižším
počtem obyvatel oproti územím obcí s vyšším počtem obyvatel. Projekty zaměřující se
na rekonstrukce a obnovu stávajících objektů budou preferovány před projekty se záměrem stavby
nových objektů. Posledním principem je preference projektů, které byly komunitně projednány.
Členové VVMP diskutovali případ, kdy by žadatelem bylo sdružení více obcí (DSO), ale ne všechny
by patřily do územní působnosti MAS Naděje o.p.s. Počet obyvatel by tak mohl přesáhnout 3 500
a projekt by mohl být bodově znevýhodněn. Členové VVMP navrhli, aby do kritérií byla zapracována
podmínka, že pokud žadatelem bude DSO, a projekt nebude pokrývat všechny členské obce DSO, musí
být toto v žádosti o podporu uvedeno.
Dalším kritériem, které bylo diskutováno, je komunitní projednání záměru. Žadatel by formou přílohy
žádosti o dotaci skutečnost doložil prezenčním listinou, fotodokumentací a zápisem z projednání.
Členové VVMP diskutovali o možnosti zapracovat do kritérií podmínku, kdy by mohl být zvýhodněn
projekt, který bude mít přínos pro více obcí. Manažer pro SCLLD uvedl, že připomínky zapracuje a zašle
ke konzultaci na Řídící orgán SZIF (dále také ŘO SZIF). Výsledek projednání s ŘO SZIF zašle členům
VVMP na e-mail s vyznačením eventuálních změn oproti stávajícímu znění. Konečné znění preferenčních
kritérií bude schváleno hlasováním per rollam. Jiný návrh nebyl předložen, ani nebyly vzneseny žádné
připomínky, bylo přistoupeno k hlasování.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 6
PRO: 6
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VVMP12A/2021: Výkonný výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
schvaluje obsah výzvy „Výzva MAS č. 4 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace
19.2.1 – Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020“.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 6
PRO: 6
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VVMP12B/2021: Výkonný výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
schvaluje obsah Fichí F1 a F6 v rámci výzvy „Výzva MAS č. 4 k předkládání Žádostí
o podporu v rámci operace 19.2.1 – Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020“.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 6
PRO: 6
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VVMP12C/2021: Výkonný výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
schvaluje finanční alokaci pro Fiche F1 a F6 v rámci výzvy „Výzva MAS č. 4 k předkládání
Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1 – Programu rozvoje venkova na období 2014 –
2020“ v celkové předpokládané výši 10.423.040,00 Kč.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 6
PRO: 6
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VVMP12D/2021: Výkonný výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
zmocňuje manažera pro SCLLD k zapracování připomínek řídících orgánů OP PRV do textu
výzvy a preferenčních kritérií pro Fiche F1 – Podpora zemědělského podnikání a F6 –
Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech.
Ad 12) Výběr projektů ve výzvě č. 142/06_16_074/CLLD_16_01_151 s názvem „Podpora
sociálního podnikání – investice – IV.“ – IROP
Manažer pro SCLLD informoval členy VVMP, že před zasláním podkladů na jednání VVMP byl telefonicky
ověřen možný střet zájmů členů, kteří se zúčastní jednání a výběru projektů. Žádný z přítomných členů
není ve střetu zájmů k projednávanému projektu.
Ve výzvě „Podpora sociálního podnikání – investice – IV.“ byla podána jedna žádost o podporu:
•
„ZAJIŠTĚNÍ TECHNICKÉHO ZÁZEMÍ SOCIÁLNÍHO PODNIKU HOSA Z.S. 1. ETAPA“, (reg. č. projektu
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_074/0015414), žadatel HOSA z.s., IČ: 09402195, celkové způsobilé výdaje
činí 2.947.368,42 Kč (detail projektu je přílohou č. 12 tohoto zápisu). Projekt prošel kontrolou
formálních náležitostí a přijatelnosti s výsledkem SPLNĚNO (příloha č. 13 tohoto zápisu), věcným
hodnocením (příloha č. 14 tohoto zápisu), kde získal 100 bodů a byl Výběrovou komisí Místního
partnerství MAS Naděje o.p.s. (dále také VKMP) doporučen VVMP ke schválení k realizaci (příloha
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č. 15 tohoto zápisu). Všechna hodnocení byla členům VVMP zaslána e-mailem jako podklad
k jednání.
Manažer pro SCLLD informoval členy VVMP o zjištění VKMP, kdy dle přílohy žádosti o podporu „Finanční
plán“ je patrné, že budou pracovní místa vytvářena teprve v průběhu probíhající udržitelnosti projektu
a nebudou vytvořena hned po ukončení fyzické realizace projektu. Dále členové VKMP shledali jako
riziko absenci projektové dokumentace a výkazu výměr, jelikož se jedná o projekt v rámci kterého má
probíhat rozsáhlá rekonstrukce objektu. Členové VKMP požádali kancelář MAS, aby tato zjištění uvedla
v textu depeše žádosti o závěrečné ověření způsobilosti, kterou kancelář MAS bude zasílat na Centrum
pro regionální rozvoj ČR v případě, že projekt uspěje i ve fázi výběru projektů.
VVMP se navrhuje projekt společnosti HOSA z.s. s názvem „ZAJIŠTĚNÍ TECHNICKÉHO ZÁZEMÍ
SOCIÁLNÍHO PODNIKU HOSA Z.S. 1. ETAPA“ schválit k realizaci. Jiné návrhy nebyly předloženy, ani
nebyly vzneseny žádné připomínky, bylo přistoupeno k hlasování.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 6
PRO: 6
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VVMP13/2021: Výkonný výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. bere
na vědomí závěry Výběrové komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. ze dne
21. ledna 2021 a schvaluje projekt reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_074/0015414
společnosti HOSA z.s., IČ: 09402195, s názvem „ZAJIŠTĚNÍ TECHNICKÉHO ZÁZEMÍ
SOCIÁLNÍHO PODNIKU HOSA Z.S. 1. ETAPA“, k realizaci.
Ad 13) Změna bodování žádostí o dotaci č. 20/003/19210/342/153/001065
a 20/003/19210/342/153/001068 ve výzvě č. 15/000/00000/342/000153/V003
– PRV
Manažer pro SCLLD informoval členy VVMP, že na základě uskutečněné administrativní kontroly Žádostí
o dotaci podaných v rámci 3. výzvy MAS Naděje o.p.s., kterou provedl RO SZIF, byla MAS Naděje o.p.s.
vyzvána k opravě bodování (příloha č. 16 tohoto zápisu) následujících žádostí:
•
Zdeněk Záruba, reg. č. 20/003/19210/342/153/001065, projekt s názvem „Farma Obrnice –
vybudování oplocení“. Žadatel u preferenčního kritéria č. 1: Tvorba nových pracovních míst
požadoval body za uvedené kritérium. Požadavek na udělení bodů odůvodnil tím, že za nově vzniklé
pracovní místo považuje sebe, neboť byl do Evidence zemědělského podnikatele zapsán
01. 10. 2018. V „Metodice definice a způsobů kontroly nově vytvořených pracovních míst“ je
uvedeno, že za nově vzniklé pracovní místo lze počítat i příjemce dotace jako FO – živnostníka,
jestliže v Registru ekonomických subjektů je za datum vzniku uvedeno datum menší než 24 měsíců
od data podání Žádosti o dotaci na MAS“. Žadatel je zapsán v Registru ekonomických subjektů
od 13. 08. 1992, a proto nesplňuje podmínku pro uznání sebe samého jako nově vytvořené
pracovní místo. Protože žadatel v rámci doplnění neúplné Žádosti o dotaci nevyužil možnosti
zavázat se, že vytvořené pracovní místo obsadí jinou osobou než žadatelem, nemá žadatel nárok
na udělených 8 bodů (opravený kontrolní list věcného hodnocení je přílohou č. 16 tohoto zápisu).
•
Videobydlení s.r.o., reg. č. 20/003/19210/342/153/001068, projekt s názvem „Nákup softwaru
pro řízení firemních procesů“. U kritéria č. 7: Důraz na efektivitu nebo ochranu životního prostředí
VKMP zdůvodnila neudělení bodů za toto kritérium tak, že projekt má neutrální vliv na životní
prostředí. Ovšem kritérium umožňuje udělit body i projektům s přínosem efektivního řešení,
jak požadoval žadatel. Ten v souladu se zněním kritéria přínos efektivního řešení popsal
očekávanou úsporou a má proto nárok na udělení 10 preferenčních bodů za toto kritérium. Členové
VKMP se v diskuzi shodli, že žadatelem bylo odůvodněno efektivního řešení projektu, a proto
za preferenční kritérium č. 7 udělili 10 bodů (opravený kontrolní list věcného hodnocení je přílohou
č. 17 tohoto zápisu).
Protože přebodováním uvedených žádostí nedošlo k přesunu některé z nich mezi nevybrané žádosti,
navrhuje se vzít informaci o přebodování na vědomí. Jiný návrh nebyl předložen, ani nebyly vzneseny
žádné připomínky, bylo přistoupeno k hlasování.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 6
PRO: 6
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VVMP14A/2021: Výkonný výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. bere
na vědomí přebodování žádosti Bc. Zdeňka Záruby, IČ: 46756141 s názvem „Farma Obrnice
– vybudování oplocení“ (reg. č. 20/003/19210/342/153/001065).
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 6
PRO: 6
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VVMP14B/2021: Výkonný výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. bere
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na vědomí přebodování žádosti společnosti Videobydlení s.r.o., IČ: 04485912 s názvem
„Nákup softwaru pro řízení firemních procesů“ (reg. č. 20/003/19210/342/153/001068).
Ad 14) Diskuse, různé
V rámci diskuse nebyly vzneseny žádné připomínky.
Ad 15) Závěr jednání
Předsedající P. Pillár poděkoval všem za účast a ukončil jednání VVMP v 16,45 hod.

Zapsala: M. Filipíková

…………………………………..

Ověřil: B. Valvoda

…………………………………..

P. Pillár

…………………………………..
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Prezenční listina
Hlasování per rollam vyhlášené dne 23. října 2020
Hlasování per rollam vyhlášené dne 2. listopadu 2020
Hlasování per rollam vyhlášené dne 13. ledna 2021
Přihláška k partnerství – Hereitová s.r.o.
Přehled partnerské základny MAS Naděje o.p.s.
Harmonogram výzev pro programový rámec IROP
Celkový harmonogram výzev pro rok 2021
Návrh výzvy „Výzva MAS č. 4 Žádosti o podporu v rámci operace 19.2.1 – IV.“
z Programu rozvoje venkova
Návrh preferenčních kritérií – Fiche č. 1 – Podpora zemědělského podnikání
Návrh preferenčních kritérií – Fiche č. 6 – Základní služby a obnova vesnic
ve venkovských oblastech
Detail projektu „ZAJIŠTĚNÍ TECHNICKÉHO ZÁZEMÍ SOCIÁLNÍHO PODNIKU HOSA Z.S.
1. ETAPA“
Kontrolní list formálních náležitostí a přijatelnosti projektu „ZAJIŠTĚNÍ TECHNICKÉHO
ZÁZEMÍ SOCIÁLNÍHO PODNIKU HOSA Z.S. 1. ETAPA“
Kontrolní list věcného hodnocení projektu „ZAJIŠTĚNÍ TECHNICKÉHO ZÁZEMÍ
SOCIÁLNÍHO PODNIKU HOSA Z.S. 1. ETAPA“
Zápis z jednání výběrového orgánu
Opravený kontrolní list věcného hodnocení projektu „Farma Obrnice – vybudování
oplocení“ ve výzvě č. 15/000/00000/342/000153/V003 – PRV
Opravený kontrolní list věcného hodnocení projektu „Nákup softwaru pro řízení
firemních procesů“ ve výzvě č. 15/000/00000/342/000153/V003 – PRV
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