Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 1 / 2 0 1 9
z jednání Valné hromady Místního partnerství
MAS Naděje o.p.s.
ze dne 17. dubna 2019
v zasedací místnosti Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí, a.s.
na adrese Tř. Budovatelů 2830/3, Most 434 01
Přítomni:

dle prezenční listiny (příloha č. 1 tohoto zápisu)
(v zápisu nejsou uváděny akademické tituly)

Ad 1) Zahájení jednání
Jednání Valné hromady Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. (dále také VHMP) zahájil
v 15,15 hod. předseda Výkonného výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. (dále také VVMP)
P. Pillár. Všechny přítomné členy přivítal, omluvil nepřítomné a konstatoval, že VHMP byla svolána
v souladu se Statutem MAS Naděje o.p.s., že v době zahájení jednání VHMP je dle prezenční listiny
přítomen dostatečný počet členů VHMP, a že veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin
nepředstavuje více jak 49 % hlasovacích práv. Lze tedy přijímat pravomocná usnesení. Pro potřeby
tohoto zápisu jsou v některých částech místo jmenovitého uvedení partnerů Místního partnerství
MAS Naděje o.p.s. uváděna pouze jména jejich statutárních zástupců, nebo jimi pověřených osob.
Závěrem konstatoval, že podkladové materiály pro jednání byly členům VHMP zaslány
prostřednictvím kanceláře MAS Naděje o.p.s. e-mailem. Podpůrným podkladem pro jednání VHMP
je powerpointová prezentace (příloha č. 2 tohoto zápisu).
Ad 2) Schválení programu jednání dne 17. dubna 2019
Řídící jednání předložil přítomným partnerům VHMP návrh programu jednání VHMP.
1. Zahájení jednání
2. Schválení programu jednání dne 17. dubna 2019
3. Volba ověřovatelů a jmenování zapisovatele zápisu a usnesení z jednání
4. Kontrola plnění usnesení z jednání Valné hromady Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
5. Přehled stavu partnerské základny MAS Naděje o.p.s.
6. Přehled stavu výzev MAS Naděje o.p.s.
7. Zpráva o plnění Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Naděje o.p.s. v období
od 1. července 2018 do 31. prosince 2018
8. Návrh na změnu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Naděje o.p.s.
9. Zpráva manažerky pro SCLLD o činnosti Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. od posledního
jednání Valné hromady Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
10. Zadání úkolů Výkonnému výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
11. Diskuze, různé
12. Závěr jednání
P. Pillár vyzval přítomné k předložení návrhů nebo připomínek. Žádné návrhy ani připomínky nebyly
vzneseny, bylo přistoupeno k hlasování o návrhu programu jednání.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 17
PRO: 17
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VHMP1/2019: Valná hromada Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
schvaluje program jednání dne 17. dubna 2019.
Ad 3) Volba ověřovatelů zápisu a usnesení a jmenování zapisovatele zápisu a usnesení
z jednání
Řídící jednání navrhl ověřovateli zápisu a usnesení z jednání VHMP tyto partnery:
- Obrnické centrum sociálních služeb, p.o. zastoupené L. Matějovicovou;
- Obec Korozluky zastoupenou M. Nedrdou.
Dále navrhuje, aby zapisovatelem byla jmenována M. Filipíková. Za vyhotovení zápisu a usnesení
z jednání VHMP zodpovídá manažerka pro SCLLD.
Řídící jednání vyzval přítomné partnery k předložení jiných návrhů. Jiný návrh nebyl předložen,
bylo přistoupeno k hlasování o původním návrhu.
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Hlasování:
PŘÍTOMNI: 17
PRO: 17
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VHMP2A/2019: Valná hromada Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. volí
Obrnické centrum sociálních služeb, IČ: 21551413 a Obec Korozluky, IČ: 00265993
ověřovateli zápisu a usnesení z jednání Valné hromady Místního partnerství MAS Naděje
o.p.s. dne 17. dubna 2019.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 17
PRO: 17
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VHMP2B/2019: Valná hromada Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
jmenuje Martinu Filipíkovou zapisovatelkou zápisu a usnesení z jednání Valné hromady
Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. ze dne 17. dubna 2019.
Za vyhotovení zápisu a usnesení zodpovídá Kamila Fridrichová.
Ad 4) Kontrola plnění usnesení z jednání Valné hromady Místního partnerství
MAS Naděje o.p.s.
Předsedající zrekapituloval všechna usnesení VHMP ze dne 14. listopadu 2018 (seznam usnesení byl
členům VHMP zaslán v předstihu e-mailem jako podklad k jednání). Z jednání vyplynuly dva úkoly,
které vyžadují informaci o jejich plnění:
- Usnesení č. VHMP23B/2018: Valná hromada Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. ukládá

předsedovi Výkonného výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. v termínu do konce
12/2018 předložit Valné hromadě Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. k rozhodnutí návrh
volby dvou kandidátů na neobsazené funkce členů Výkonného výboru Místního partnerství MAS
Naděje o.p.s. Hlasování bude provedeno prostřednictvím hlasování per rollam.
SPLNĚNO – Hlasování per rollam bylo vyhlášeno dne 27. listopadu 2018 a ukončeno 3. prosince
2018. Usnesením č. VHMP30/2018 byli do funkce členů VVMP s účinností od 4. prosince 2018
zvoleni P. Hanka a M. Sklenka.

-

Usnesení č. VHMP26D/2018: Valná hromada Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. zmocňuje
manažerku pro SCLLD podáním žádosti o změnu SCLLD a dopracováním dokumentace na základě
požadavků řídících orgánů operačních programů. Finální žádost o změnu vč. dokumentace bude
odeslána k náhledu na e-mailové adresy všech členů Valné hromady Místního partnerství MAS
Naděje o.p.s. do konce 01/2019.

SPLNĚNO – Manažerka pro SCLLD zaslala členům VHMP informace o změně SCLLD e-mailem
dne 25. ledna 2019, 27. února 2019 a 26. března 2019. Jednalo se o změnu č. 5 a č. 6.
Od posledního jednání VHMP dne 14. listopadu 2018 proběhlo jedno hlasování per rollam, které bylo
vyhlášeno dne 27. listopadu 2018 (příloha č. 3 tohoto zápisu). Jednací řád ukládá, že záznam
o usnesení schválený per rollam se připojuje k zápisu z nejbližšího jednání VHMP a je schvalován
společně s ním.
Navrhuje se vzít informaci o plnění usnesení ze dne 14. listopadu 2018 a hlasování per rollam
na vědomí. Žádné další dotazy ani připomínky nebyly vzneseny, bylo přistoupeno k hlasování.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 17
PRO: 17
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VHMP3/2019: Valná hromada Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. bere
na vědomí ústní zprávu o kontrole plnění usnesení z jednání Valné hromady Místního
partnerství MAS Naděje o.p.s. ze dne 14. listopadu 2018. Hlasování per rollam bude
přiloženo k zápisu z jednání ze dne 17. dubna 2019.
Ad 5) Přehled stavu partnerské základny MAS Naděje o.p.s.
Tabulka s přehledem o vývoji partnerské základny MAS Naděje o.p.s. (příloha č. 4 tohoto zápisu)
byla zaslána členům VHMP v předstihu e-mailem. P. Pillár uvedl, že ke dni 17. dubna 2019 je aktuální
stav partnerů 31. V roce 2019 přistoupila společnost Videologic s.r.o., IČ: 22773592, zastoupená
jednatelem J. Veverkou a Město Meziboří, IČ: 00266086, zastoupené starostou P. Červenkou.
Předsedající uvedl, že veřejný sektor ještě nedosahuje úrovně 49 % a není tak potřeba při hlasování
přepočítávat hodnotu hlasů veřejného sektoru vůči hodnotám hlasů neziskového a podnikatelského
sektoru.
Navrhuje se vzít informaci o stavu partnerské základny na vědomí. Řídící jednání vyzval přítomné
partnery k předložení jiných návrhů. Jiné návrhy ani připomínky nebyly vzneseny, přistoupilo
se k hlasování.
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Hlasování:
PŘÍTOMNI: 17
PRO: 17
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VHMP4/2019: Valná hromada Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
bere na vědomí informaci o stavu partnerské základny MAS Naděje o.p.s. ke dni
17. dubna 2019.
Ad 6) Přehled stavu výzev MAS Naděje o.p.s.
Všem partnerům byl v předstihu na e-mail zaslán přehled stavu výzev ke dni 17. dubna 2019 (příloha
č. 5 tohoto zápisu). P. Pillár v krátkosti zrekapituloval aktuálně vyhlášené výzvy:
• Revitalizace sídelní zeleně
– OPŽP
– I.
• Výsadba dřevin
– OPŽP
– III.
• Odolnost jednotek SDH II. a III. stupně
– IROP
– II.
• Prorodinná opatření pro zvýšení lokální zaměstnanost
– OPZ
– III.
• Podpora sociálních služeb a komunitních center – investice – IROP
– II.
Navrhuje se vzít přehled stavu výzev MAS Naděje o.p.s. na vědomí. Jiné návrhy nebyly předloženy
ani nebyly vzneseny žádné dotazy, bylo přistoupeno k hlasování.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 17
PRO: 17
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VHMP5/2019: Valná hromada Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. bere
na vědomí ústní zprávu předsedy Výkonného výboru Místního partnerství MAS Naděje
o.p.s. o stavu výzev MAS Naděje o.p.s. ke dni 17. dubna 2019.
Ad 7) Zpráva o plnění Strategie komunitně vedeného místního partnerství MAS Naděje
o.p.s. za období od 1. července 2018 do 31. prosince 2018
Zpráva o plnění Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Naděje o.p.s. (dále také
Zpráva) za období od 1. července 2018 do 31. prosince 2018 (příloha č. 6 tohoto zápisu) byla
společně s přílohou „Seznam opatření s popisem průběhu plnění“ partnerům zaslána v předstihu
e-mailem. Zpráva byla zaslána dne 18. ledna 2019 na řídící orgán, který ji dne 20. března 2019
schválil. Manažerka pro SCLLD ve stručnosti shrnula, jaké informace Zpráva obsahuje – např. popis
realizace integrované strategie, žádosti o změnu integrované strategie, přehled vyhlášených výzev
ve sledovaném období, přehled plnění indikátorů a další zásadní informace o realizaci integrované
strategie. Jedná se o povinný dokument, který MAS Naděje o.p.s. musí předkládat řídícímu orgánu
2x za kalendářní rok.
Navrhuje se Zprávu schválit. Řídící jednání vyzval přítomné partnery k předložení jiných návrhů.
Jiné návrhy ani připomínky nebyly vzneseny, bylo přistoupeno k hlasování.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 17
PRO: 17
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VHMP6/2019: Valná hromada Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
schvaluje Zprávu o plnění Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Naděje
o.p.s. pro období 2014 – 2020, vztahující se k období od 1. července 2018
do 31. prosince 2018.
V 15,40 hod. přišla na jednání VHMP I. Staňková.
Ad 8) Návrh na změnu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Naděje
o.p.s.
Předsedající seznámil členy VHMP se změnami, které je potřeba provést ve Strategii komunitně
vedeného místního rozvoje MAS Naděje o.p.s. pro období 2014 – 2020 (dále také SCLLD). Jedná se
o změny:
A. Úprava principů pro určení preferenčních kritérií v rámci programového rámce PRV z důvodu
zvýšení absorpční kapacity projektů v území.
B. Úprava finančního plánu v rámci programového rámce IROP z důvodu narovnání finančního
plánu na skutečnost a změny kurzovních rozdílů (EUR/CZK).
ZMĚNA A.
Dle pravidel pro realizaci programového rámce PRV je stanoveno, že výzvy MAS Naděje o.p.s. mají
být vyhlašovány tak, aby byla splněna podmínka závazkování alespoň 20 % finanční alokace MAS
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určené pro programový rámec PRV do konce roku 2018 (tj. 3.537.640,00 Kč). Jak vyplývá z níže
uvedené tabulky, podařilo se MAS Naděje o.p.s. tuto hodnotu naplnit pouze z 12 %
(2.102.701,50 Kč). Po předložení střednědobé (mid-term) evaluace SCLLD, kterou musí organizace
předložit do 30. června 2019, dojde k uložení sankce, spočívající v odebrání 10 % z celkové finanční
alokace pro programový rámce PRV (operace 19.2.1), tj. 1.768.882,00 Kč.
Program rozvoje venkova
Podpora zemědělského podnikání
Podpora zpracování zemědělských produktů
Rozvoj nezemědělského podnikání
Předávání znalostí a zkušeností
CELKEM

Alokace
7.000.000,00 Kč
4.000.000,00 Kč
6.400.000,00 Kč
288.820,00 Kč
17.688.820,00 Kč
100 %

Operace
2
2
1
0
2.102.701,50 Kč
12 %

Zbývá
6.247.253,50 Kč
3.100.000,00 Kč
5.950.045,00 Kč
288.820,00 Kč
15.586.118,50 Kč
88 %

Příčiny jsou především ve špatně nastavených principech pro určení preferenčních kritérií a špatně
nastaveném bodovém hodnocení preferenčních kritérií. K tomuto problému zasedala 2x pracovní
skupina složena z odborníků – podnikatelů v zemědělském i nezemědělském oboru,
která projednávala návrh nových a úpravu stávajících preferenčních kritérií vč. jejich odůvodnění
a bodového hodnocení.
Navrhuje se schválit změnu SCLLD spočívající v úpravě principů pro určení preferenčních kritérií
v rámci programového rámce PRV z důvodu zvýšení absorpční kapacity projektů v území. Řídící
jednání vyzval přítomné partnery k předložení jiných návrhů. Jiné návrhy ani připomínky nebyly
vzneseny, bylo přistoupeno k hlasování.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 18
PRO: 18
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VHMP7A/2019: Valná hromada Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
schvaluje změnu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Naděje o.p.s.
pro období 2014 – 2020 spočívající v úpravě principů pro určení preferenčních kritérií
v rámci programového rámce PRV z důvodu zvýšení absorpční kapacity projektů
v území.
ZMĚNA B.
P. Pillár informoval členy VHMP, že kancelář MAS Naděje o.p.s. obdržela 13. prosince 2018 informaci
z řídícího orgánu IROP o změně podmínek k vydanému Akceptačnímu dopisu v rámci SCLLD. Změna
se týká výše rezervované finanční alokace IROP, tzn. MAS Naděje o.p.s. bude při změně SCLLD
ve finančním plánu v roce 2018 vycházet ze skutečné výše čerpání, a to na základě dat poskytnutých
řídícím orgánem IROP k žádostem o platbu předložených do 31. října 2018 včetně (příloha č. 8
tohoto zápisu). Zároveň se doporučuje finanční plán pro následující období 2019+ upravit
v návaznosti na předpoklad předložených žádostí o platbu k datu 31. října u podpořených
projektových záměrů. Dále se má za to, že řídící orgán IROP jako jediný stanovil finanční alokaci
pro IROP v Eurech. Proto součástí této změny finančního plánu bude z důvodu vývoje kurzu
CZK/EUR také úprava celková výše rezervované finanční alokace v IROP v CZK. Podle aktuálního
kurzu CZK/EUR bude reálný objem finančních prostředků v CZK v současnosti nižší (o 2.882.585,00
Kč), než je uvedeno v původním finančním plánu realizace SCLLD. Snížení rezervované finanční
alokace na realizaci IROP musí být zapracováno do aktualizované SCLLD v termínu do 30 dubna
2019 (příloha č. 9 tohoto zápisu). Úprava finančního plánu pro programový rámec IROP, na základě
návrhu manažerky pro SCLLD, který projednal VVMP, by vypadala takto:
Integrovaný regionální operační program
Bezpečně autem, na kole, pěšky i veřejnou dopravou
Odolnost jednotek SDH II. a III. stupně
Podpora soc. služeb a kom. center – investice
Podpora sociálního podnikání – investice
Kvalitní školy pro všechny
CELKEM

4

Stávající alokace
23.437.000,00 Kč
1.000.000,00 Kč
5.750.000,00 Kč
4.300.000,00 Kč
9.000.000,00 Kč
43.487.000,00 Kč

Změna
- 1.000.000,00 Kč
Beze změny
- 322.585,00 Kč
- 1.500.000,00 Kč
Beze změny
- 2.822.585,00 Kč

Upravená alokace
22.437.000,00 Kč
1.000.000,00 Kč
5.427.415,00 Kč
2.800.000,00 Kč
9.000.000,00 Kč
40.664.415,00 Kč

P. Pillár dále uvedl, že kurzové rozdíly nebudou mít vliv na celkový objem finančních prostředků,
které má organizace přiděleny na administraci výzev pro celé programové období (projekt „IROP
4.2 – I. fáze a „ IROP 4.2 – II. fáze).
Přihlásil se Z. Hrabák s dotazem, zda v případě, kdy dojde k oslabení kurzu bude alokace znovu
přepočtena a vrácena zpět. Manažerka pro SCLLD odpověděla, že neví, ale že je to
nepravděpodobné.
Dále se Z. Hrabák zeptal, proč byla snížena částka právě u těchto 3 opatření. Manažerka pro SCLLD
odpověděla, že byla vybrána ta opatření, o které není ze strany žadatelů v území velký zájem.
Přihlásila se L. Matějovicová s dotazem, zda alokace v IROP bude i nadále v Eurech. K. Fridrichová
uvedla, že toto v dodatku akceptačního dopisu řešeno není, ale že si myslí, že i nadále budou částky
uváděny v Eurech. Dále informovala, že toto snížení alokace se týká i MAS, které prostřednictvím
podpořených projektových žádostí (vydán právní akt) mají závazkovanou celkovou finanční alokaci
před nutným snížením vlivem kurzovních rozdílů. Příjemcům tak bude celková finanční alokace
krácena prostřednictvím dodatku k právnímu aktu. Z. Hrabák se zeptal, zda si Národní síť MAS ČR
nechala k tomuto problému zpracovat právní analýzu. B. Valvoda uvedl, že by bylo vhodné vznést
dotaz na Národní síť MAS ČR, jaký bude postup v příštích letech, protože kurzové změny stále
probíhají.
Navrhuje se uvedené změny SCLLD schválit a zmocnit manažerku pro SCLLD podáním žádostí
o změnu a dopracováním dokumentace na základě požadavků řídících orgánů. Finální žádosti
o změnu včetně dokumentace budou zaslány na e-mailové adresy všech členů VHMP. Řídící jednání
vyzval přítomné partnery k předložení jiných návrhů. Žádné další dotazy ani připomínky nebyly
vzneseny, přistoupilo se k hlasování.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 18
PRO: 18
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VHMP7B/2019: Valná hromada Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
schvaluje změnu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Naděje o.p.s.
pro období 2014 – 2020 spočívající v úpravě finančního plánu v programovém rámci
IROP z důvodu narovnání finančního plánu na skutečnost a změny kurzovních rozdílů
(EUR/CZK).
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 18
PRO: 18
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VHMP7C/2019: Valná hromada Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
zmocňuje manažerku pro SCLLD podáním žádostí o změnu a dopracováním
dokumentace na základě požadavků řídících orgánů operačních programů. Finální
žádosti o změnu včetně dokumentace budou odeslány na e-mailové adresy všech členů
Valné hromady Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. do konce 04/2019.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 18
PRO: 18
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VHMP7D/2019: Valná hromada Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
ukládá manažerce pro SCLLD vznést dotaz na Národní síť MAS ČR týkající se možných
změn ve finančním plánu v programovém rámci IROP z důvodu změn kurzovních rozdílů
(EUR/CZK) v příštích letech.
Ad 9) Zpráva manažerky pro SCLLD o činnosti Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
Manažerka pro SCLLD přednesla informaci o členství MAS Naděje o.p.s. v organizacích a pracovních
skupinách napříč spektrem aktivit; nově je MAS Naděje o.p.s. v rámci Krajské sítě MAS Ústeckého
kraje členem kontrolní komise. Dále uvedla, že na konci roku ukončila organizace členství v Centru
regionálního rozvoje venkova, z.s. z důvodu chybějícího významu z dlouhodobého hlediska.
Přípravné podpůrné, provozní a animační činnosti
Právě probíhá II. etapa projektu, která končí 30. června 2019. K dnešnímu dni bylo dosud proplaceno
698.999,41 Kč. Projekt probíhá bezproblémově. Výpadek v průběžném proplácení nákladů ze strany
Ministerstva pro místní rozvoj ČR z důvodu uzávěrky státního rozpočtu byl řešen revolvingovým
úvěrem od České spořitelny, a.s.

5

Rozvoj a podpora procesů komunitního plánování obce s rozšířenou působností Most
MAS Naděje o.p.s. je v projektu partnerem bez finančního příspěvku. Hlavním realizátorem
je statutární město Most. Cílem projektu je komunitní plánování rozvoje sociálních služeb a pokrytí
potřebnými sociálními službami pro celé území ORP Most. MAS Naděje o.p.s. působí jako partner
při přenosu informací mezi malými obcemi na území ORP Most a nositelem projektu. V rámci
projektu se zástupci obcí zúčastnili dvou exkurzí po sociálních službách v Mostě.
Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro ORP Litvínov
Jedná se o navazující projekt na projekt „MAP ORP Litvínov“, jehož realizátorem bylo v období
od 09/2016 do 02/2018 město Litvínov. Žadatelem navazujícího projektu je MAS Naděje o.p.s.
a město Litvínov bude partnerem s finančním příspěvkem. Počátek realizace projektu byl posunut
na 1. května 2019 (z původního 1. ledna 2019), harmonogram je nastaven na 3 roky,
tj. do 30. dubna 2022. Dne 29. ledna 2019 proběhlo jednání Výběrové komise řídícího orgánu OP
VVV, na kterém byla žádost o podporu projektu doporučena k financování s výhradou. Výhrada se
týkala krácení v některých položkách rozpočtu. Celkový rozpočet projektu po úpravě činí
9.936.755,92 Kč.
Podpora komunitního života na venkově
Jedná se o nový pilotní dotační program z Programu rozvoje Ústeckého kraje, který schválilo
Zastupitelstvo Ústeckého kraje dne 22. října 2018. Dotační program bude sloužit pro podporu
zejména spolkové činnosti a drobného komunitního života (společenské, sportovní, kulturní akce)
v obcích, ležících na území MAS Ústeckého kraje. Žadatelem o podporu je MAS Naděje o.p.s. (žádost
o podporu předložena dne 19. února 2019), která pak bude vyhlašovat individuální výzvu
pro předkládání projektových záměrů pro obce, příspěvkové organizace zřízené obcí nebo Ústeckým
krajem, školy a školská zařízení registrovaná v Rejstříku škol a školských zařízení a dále neziskové
organizace (předpoklad 05/2019).
Z. Hrabák se zeptal, zda se bude jednat o opakovanou výzvu. K. Fridrichová odpověděla, že se bude
s největší pravděpodobností jednat o jednorázovou výzvu a záleží na absorpční kapacitě projektů
v území. V závěrečné zprávě, která bude předkládána Ústeckému kraji, by měl být zhodnocen přínos
a efektivita pro území a v případě kladného hodnocení by dotační titul mohl být vyhlašován
opakovaně. S. Nikolova se zeptala, zda je stanoveno období uznatelnosti nákladů. K. Fridrichová
odpověděla, že výdaje by byly uznatelné již od 1. března 2019.
Hospodářská činnost
Společnost zpracovala strategický rozvojový dokument pro obec Louka u Litvínova, vykonává funkci
pověřence pro ochranu osobních údajů pro 9 organizací, a chtěla by se podílet na spolupráci v rámci
kotlíkových dotací a kotlíkových půjček.
Navrhuje se vzít informaci manažerky pro SCLLD na vědomí. Jiné návrhy ani připomínky nebyly
vzneseny, přistoupilo se k hlasování.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 18
PRO: 18
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VHMP8/2019: Valná hromada Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. bere
na vědomí ústní zprávu manažerky pro SCLLD o projektech a činnostech MAS Naděje
o.p.s. k aktuálnímu datu.
Ad 10) Zadání úkolů Výkonnému výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
Z jednání nevyplynuly žádné úkoly.
Ad 11) Diskuze, různé
V diskuzi manažerka pro SCLLD uvedla, že by se v květnu 2019 mělo konat setkání starostů z území
MAS Naděje o.p.s., kde by měl být představen článek 20 Programu rozvoje venkova – „Základní
služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech“. Obce tak budou mít možnost žádat
prostřednictvím komunitně vedeného místního rozvoje o finanční prostředky na rozvoj těchto oblastí:
• Veřejná prostranství v obcích;
• Mateřské a základní školy – není požadováno navýšení kapacity;
• Hasičské zbrojnice;
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• Obchody pro obce;
• Vybrané kulturní památky;
• Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven;
• Stezky;
• Muzea a expozice pro obce.
Manažerka pro SCLLD v krátkosti shrnula zaměření podpory, uvedla typy projektů a možné žadatele.
P. Pillár pozval členy VHMP na národní akci LeaderFEST 2019, který se bude konat v Žatci v termínu
od 22. do 24. května 2019. Na závěr avizoval příští jednání VHMP, které se předpokládá v červnu
2019.
Ad 12) Závěr
Předsedající P. Pillár poděkoval všem za účast na jednání a v 16,25 hod. zasedání VHMP ukončil.

Zapsala:
Martina Filipíková

_____________________

Ověřili:

Obrnické centrum sociálních služeb, p.o.
zastoupené Lucií Matějovicovou

_____________________

Obec Korozluky
zastoupená Miroslavem Nedrdou

_____________________

Kamila Fridrichová
Manažerka pro SCLLD

_____________________

Přílohy:
Příloha č.
Příloha č.
Příloha č.
Příloha č.
Příloha č.
Příloha č.
Příloha č.
Příloha č.
Příloha č.
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1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:

Prezenční listina
Prezentace
Hlasování per rollam vyhlášené dne 27. listopadu 2018
Přehled stavu partnerské základny
Přehled stavu výzev k 17. dubnu 2019
Zpráva o plnění SCLLD za období od 1. července 2018 do 31. prosince 2018
Akceptační dopis řídícího orgánu IROP – Změna podmínek
Přepočet alokace ke dni 31. října 2018
Stanovení termínu pro předložení změny SCLLD

