Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 4 / 2019
z jednání Výkonného výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
ze dne 15. května 2019
v zasedací místnosti MAS Naděje o.p.s.
Přítomni:

P. Hanka, J. Macháček, S. Nikolova, P. Pillár, M. Sklenka
K. Fridrichová, M. Filipíková, T. Harant
Omluven:
B. Valvoda
(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 15,05 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, 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 15. května 2019
Předsedající jednání předložil návrh na doplnění programu o nový bod č. 10 – Změna výzvy „Bezpečně
autem, na kole, pěšky i veřejnou dopravou – IROP – II.“. Ostatní body se chronologicky přečíslují.
Upravený program by poté vypadal takto:
1. Zahájení jednání
2. Schválení programu jednání dne 15. května 2019
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 stavu výzev MAS Naděje o.p.s.
6. Výběr projektů ve výzvě „Kvalitní školy pro všechny – I.“, č. 150/06_16_075/CLLD_16_01_151
7. Kontrolní listy výzvy „Bezpečně autem, na kole, pěšky i veřejnou dopravou – II.“,
č. 299/06_16_038/CLLD_16_01_151
a) Kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti – aktivita „Bezpečnost dopravy“
b) Kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti – aktivita „Cyklodoprava“
c) Kontrola věcného hodnocení – aktivita „Bezpečnost dopravy“
d) Kontrola věcného hodnocení – aktivita „Cyklodoprava“
8. Kontrolní listy výzvy „Podpora sociálních služeb a komunitních center – investice – II.“,
č. 203/06_16_072/CLLD_16_01_151
a) Kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti – aktivita „Rozvoj sociálních služeb“
b) Kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti – aktivita „Rozvoj komunitních center“
c) Kontrola věcného hodnocení – aktivita „Rozvoj sociálních služeb“
d) Kontrola věcného hodnocení – aktivita „Rozvoj komunitních center“
9. Výzva MAS Naděje o.p.s. – Podpora komunitního života na venkově 2019
10. Změna výzvy „Bezpečně autem, na kole, pěšky, i veřejnou dopravou – IROP – II.“,
č. 299/06_16_038/CLLD_16_01_151 – prodloužení termínu ukončení příjmu žádostí o podporu
11. Diskuze, různé
12. Závěr jednání
Jiný návrh nebyl předložen ani nebyly vzneseny žádné další připomínky k programu. Bylo přistoupeno
k hlasování o upraveném návrhu programu.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 5
PRO: 5
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VVMP38/2019: Výkonný výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
schvaluje upravený program jednání dne 15. května 2019.
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Ad 3) Volba ověřovatele a jmenování zapisovatele zápisu a usnesení z jednání
Jako ověřovatel zápisu a usnesení z jednání VVMP je navrhován J. Macháček. 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: 5
PRO: 5
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VVMP39A/2019: Výkonný výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. volí
Jiřího Macháčka ověřovatelem zápisu a usnesení z jednání Výkonného výboru Místního
partnerství MAS Naděje o.p.s. ze dne 15. května 2019.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 5
PRO: 5
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VVMP39B/2019: 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 15. května 2019.
Za vyhotovení zápisu a usnesení zodpovídá Kamila Fridrichová.
Ad 4) Kontrola plnění usnesení z jednání Výkonného výboru Místního partnerství
MAS Naděje o.p.s.
Manažerka pro SCLLD zrekapitulovala všechna usnesení ze dne 3. dubna 2019 a konstatovala,
že z tohoto jednání vyplynulo jedno usnesení, které vyžaduje informaci o jeho plnění. Jedná se
o Usnesení č. VVMP29B/2019: Výkonný výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. doporučuje

Výběrové komisi Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. akceptovat doporučení k nápravě plynoucí
ze záznamu Centra pro regionální rozvoj ČR a ukládá Výběrové komisi Místního partnerství MAS Naděje
o.p.s. provést nové věcné hodnocení projektů ve výzvě č. 150/06_16_075/CLLD_16_01_151 s názvem
„Kvalitní školy pro všechny“. Uvedla, že nové hodnocení projektů ve výzvě „Kvalitní školy pro všechny“
proběhlo na jednání Výběrové komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. (dále také VKMP) dne
11. dubna 2019. Jednání se opět zúčastnili zástupci Centra pro regionální rozvoj ČR. Z monitorovací
návštěvy obdržela Společnost dne 15. dubna 2019 „Záznam z monitorovací návštěvy“, který konstatoval,
že „Věcné hodnocení a výběr projektů proběhl v souladu se schváleními interními postupy a nebyla
identifikována pochybení při opakovaném jednání výběrového orgánu MAS Naděje o.p.s.“
V době od posledního jednání VVMP proběhla tři 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 17. dubna 2019 (příloha
č. 2 tohoto jednání), 26. dubna 2019 (příloha č. 3 tohoto zápisu) a 6. května 2019 (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. VVMP40/2019: 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 3. dubna 2019 a usnesení z hlasování per rollam. Hlasování per
rollam bude přiloženo k zápisu z jednání 15. května 2019.
Ad 5) Přehled stavu výzev MAS Naděje o.p.s.
Manažerka pro SCLLD shrnula stav výzev ke dni 10. května 2019 (příloha č. 5 tohoto zápisu). V krátkosti
informovala o administraci výzev a také o procesech hodnocení a výběru projektů u 2 výzev,
které skončily 31. prosince 2018, a navázala na výzvy, které byly vyhlášeny v roce 2019. Jedná se o tyto
výzvy:
• Odolnost jednotek SDH II. a III. stupně – IROP – II.
o Příjem žádostí probíhal v době od 7. března 2019 do 8. dubna 2019
• Prorodinná opatření pro zvýšení lokální zaměstnanosti – OPZ – III.
o Příjem žádostí probíhal v době od 28. února 2019 do 29. dubna 2019
• Revitalizace sídelní zeleně – OPŽP – I.
o Příjem žádostí probíhá od 14. února 2019 do 1. července 2019
• Výsadba dřevin – OPŽP – III.
o Příjem žádostí probíhá od 18. února 2019 do 1. července 2019
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•

Bezpečně autem, na kole, pěšky i veřejnou dopravou – IROP – II.
o výzva vyhlášena dne 4. dubna 2019
• Podpora sociálních služeb a komunitních center – investice – IROP – II.
o výzva vyhlášena dne 7. března 2019
• Podpora sociálního podnikání – provoz – OPZ – III.
o výzva vyhlášena 1. května 2019
V květnu 2019 je plánováno vyhlášení dalších 2 výzev:
• Podpora sociálního podnikání – investice – IROP – II.
• Kvalitní školy pro všechny – IROP – II.
Navrhuje se vzít informaci o stavu výzev ke dni 10. května 2019 na vědomí. Jiné návrhy nebyly
předloženy ani nebyly vzneseny žádné další připomínky. Bylo přistoupeno k hlasování.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 5
PRO: 5
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VVMP41/2019: Výkonný výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. bere
na vědomí přehled stavu výzev MAS Naděje o.p.s. k datu 10. května 2019.
Ad 6) Výběr
projektů
ve
výzvě
„Kvalitní
školy
pro
všechny
–
I.“,
č. 150/06_16_075/CLLD_16_01_151
Na začátku jednání došlo k šetření o střetu zájmů. Přihlásil se J. Macháček, že se nachází ve střetu zájmu
k projednávaným žádostem o podporu, tudíž se zdrží hlasování a jakýchkoliv připomínek
k projednávaným žádostem o podporu.
Ve výzvě „Kvalitní školy pro všechny - I.“ byly podány celkem 3 žádosti o podporu:
•
Název projektu: „Modernizace vybavení tří učeben na ZŠ Obrnice “ (reg. č. projektu
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0010695), který podala Základní škola Obrnice, okres Most, p.o.,
IČ: 70982236, celkové způsobilé výdaje činí 1.845.768,18 (detail projektu je přílohou č. 6 tohoto
zápisu). Projekt prošel kontrolou formálních náležitostí a přijatelnosti s výsledkem SPLNĚNO
(příloha č. 7 tohoto zápisu), věcným hodnocením (příloha č. 8 tohoto zápisu), kde získal 65 bodů
s výsledkem SPLNĚNO a byl VKMP doporučen VVMP ke schválení k realizaci (příloha č. 9 tohoto
zápisu). Všechna hodnocení byla členům VVMP zaslána e-mailem jako podklad k jednání.
•
Název projektu: „Rekonstrukce skleníku a dílen ZŠ Nelsonská “ (reg. č. projektu
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0010696), který podalo Město Osek, IČ: 00266558, celkové způsobilé
výdaje činí 2.000.000,00 Kč (detail projektu je přílohou č. 10 tohoto zápisu). Projekt prošel
kontrolou formálních náležitostí a přijatelnosti s výsledkem SPLNĚNO (příloha č. 11 tohoto zápisu),
věcným hodnocením (příloha č. 12 tohoto zápisu), kde získal 65 bodů s výsledkem SPLNĚNO a byl
VKMP doporučen VVMP ke schválení k realizaci (příloha č. 9 tohoto zápisu). Všechna hodnocení
byla členům VVMP zaslána e-mailem jako podklad k jednání.
•
Název
projektu:
„Školní
dílny
na
Sochorce“
(reg.
č.
projektu
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0010775, který podala Základní škola Antonína Sochora Duchcov,
Teplická ul. 13, okres Teplice, IČ: 70880077, celkové způsobilé výdaje činí 1.997.000,00 Kč (detail
projektu je přílohou č. 13 tohoto zápisu). V rámci hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí
(příloha č. 14 tohoto zápisu) byl projekt vrácen k doplnění vzhledem k chybějící Studie
proveditelnosti. Poté byla žádost o podporu stažena žadatelem a tím ukončena její administrace.
Členům VVMP se proto navrhuje s ohledem na výši finanční alokace výzvy MAS Naděje o.p.s. projekt
Základní školy Obrnice s názvem „Modernizace vybavení tří učeben na ZŠ Obrnice“ a projekt města Osek
s názvem „Rekonstrukce skleníku a dílen ZŠ Nelsonská“ schválit k realizaci. Jiné návrhy nebyly
předloženy ani nebyly vzneseny žádné připomínky, bylo přistoupeno k hlasování.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 5
PRO: 4
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 1 (Macháček)
Usnesení č. VVMP42A/2019: 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. dubna 2019 a schvaluje projekt reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0010695 Základní
školy Obrnice, okres Most, p.o., IČ: 70982236, s názvem „Modernizace vybavení tří učeben
na ZŠ Obrnice “ k realizaci.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 5
PRO: 4
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 1 (Macháček)
Usnesení č. VVMP42B/2019: Výkonný výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. bere
na vědomí závěry Výběrové komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. ze dne
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11. dubna 2019 a schvaluje projekt reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0010696 města
Osek, IČ: 00266558, s názvem „Rekonstrukce skleníku a dílen ZŠ Nelsonská“ k realizaci.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 5
PRO: 4
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 1 (Macháček)
Usnesení č. VVMP42C/2019: Výkonný výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. bere
na vědomí ukončení administrace projektu reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0010775
Antonína Sochora Duchcov, Teplická ul. 13, okres Teplice, IČ: 70880077, s názvem „Školní
dílny na Sochorce“.
Ad 7) Kontrolní listy výzvy „Bezpečně autem, na kole, pěšky i veřejnou dopravou – II.“,
č. 299/06_16_038/CLLD_16_01_151
VVMP schvaluje kontrolní listy na základě aktualizace Směrnice č. 10 – Interní postupy při realizaci
programového rámce IROP. Členům VVMP byly kontrolní listy zaslány na e-mail jako podklad k jednání.
Výzva s vazbou na IROP „Bezpečně autem, na kole, pěšky i veřejnou dopravou – II.“ má dvě aktivity:
„Bezpečnost dopravy“ a „Cyklodoprava“. Manažerka pro SCLLD uvedla, že nově se kontrolní listy liší
pouze ve struktuře rozdělení kritérií přijatelnosti, a to na kritéria obecná a specifická. Ke schválení byly
předloženy kontrolní listy:
a) Kontrolní list pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti – aktivita „Bezpečnost dopravy“
(příloha č. 15 tohoto zápisu);
b) Kontrolní list pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti – aktivita „Cyklodoprava“
(příloha č. 15 tohoto zápisu);
c) Kontrolní list věcného hodnocení – aktivita „Bezpečnosti dopravy“ (příloha č. 16 tohoto zápisu);
d) Kontrolní list věcného hodnocení – aktivita „Cyklodoprava“ (příloha č. 17 tohoto zápisu).
V diskuzi se členové VVMP shodli na znění kritérií formálních náležitostí a přijatelnosti a kritérií věcného
hodnocení tak, jak jim byla předložena. Schválené kontrolní listy budou ještě zaslány ke kontrole
na Řídící orgán Integrovaného regionálního operačního programu (dále také ŘO IROP). Je možné,
že z této kontroly vyplynou úpravy, které bude potřeba zapracovat. Navrhuje se proto kontrolní listy
schválit a zmocnit manažerku pro SCLLD k provedení úprav, které vzejdou z připomínek řídícího orgánu.
O konečné verzi kontrolních listů bude VVMP rozhodnuto hlasováním per rollam. Jiné návrhy nebyly
předloženy ani nebyly vzneseny žádné další připomínky, bylo přistoupeno k hlasování.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 5
PRO: 5
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VVMP43A/2019: Výkonný výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
schvaluje kontrolní list formálních náležitostí a přijatelnosti – aktivita „Bezpečnost
dopravy“ ve výzvě „Bezpečně autem, na kole, pěšky i veřejnou dopravou – IROP – II.“,
č. 299/06_16_038/CLLD_16_01_151.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 5
PRO: 5
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VVMP43B/2019: Výkonný výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
schvaluje kontrolní list formálních náležitostí a přijatelnosti – aktivita „Cyklodoprava“
ve výzvě „Bezpečně autem, na kole, pěšky i veřejnou dopravou – IROP – II.“,
č. 299/06_16_038/CLLD_16_01_151.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 5
PRO: 5
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VVMP43C/2019: Výkonný výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
schvaluje kontrolní list pro věcné hodnocení – aktivita „Bezpečnost dopravy“ ve výzvě
„Bezpečně autem, na kole, pěšky i veřejnou dopravou – IROP – II.“,
č. 299/06_16_038/CLLD_16_01_151.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 5
PRO: 5
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VVMP43D/2019: Výkonný výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
schvaluje kontrolní list pro věcné hodnocení – aktivita „Cyklodoprava“ ve výzvě „Bezpečně
autem,
na
kole,
pěšky
i
veřejnou
dopravou
–
IROP
–
II.“,
č. 299/06_16_038/CLLD_16_01_151.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 5
PRO: 5
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VVMP43E/2019: Výkonný výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
zmocňuje manažerku pro SCLLD k provedení úprav ve všech kontrolních listech k výzvě
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„Bezpečně autem, na kole, pěšky i veřejnou dopravou – IROP – II.“,
č. 299/06_16_038/CLLD_16_01_151, které vzejdou z připomínek Řídícího orgánu
Integrovaného regionálního operačního programu. O konečném znění kontrolních listů,
po jejich definitivním odsouhlasení Řídícím orgánem Integrovaného regionálního
operačního programu, bude Výkonným výborem Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
rozhodnuto hlasováním formou per rollam.
Ad 8) Kontrolní listy výzvy „Podpora sociálních služeb a komunitních center - investice II.“, č. 203/06_16_072/CLLD_16_01_151
Členům VVMP byly kontrolní listy zaslány na e-mail jako podklad k jednání. VVMP nově schvaluje
kontrolní listy na základě aktualizace směrnice č. 10 – Interní postupy při realizaci Strategie CLLD pro rok
2014 – 2020. Výzva „Podpora sociálních služeb a komunitních center – investice – II.“ má také dvě
aktivity: „Rozvoj sociálních služeb“ a „Rozvoj komunitních center“. Ke schválení byly předloženy:
a) Kontrolní list pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti – aktivita „Rozvoj sociálních
služeb“ (příloha č. 18 tohoto zápisu);
b) Kontrolní list pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti – aktivita „Podpora komunitních
center“ (příloha č. 18 tohoto zápisu);
c) Kontrolní list věcného hodnocení – aktivita „Rozvoj sociálních služeb“ (příloha č. 19 tohoto
zápisu);
d) Kontrolní list věcného hodnocení – aktivita „Rozvoj komunitních center“ (příloha č. 20 tohoto
zápisu).
V diskuzi se členové VVMP shodli na znění kritérií formálních náležitostí a přijatelnosti a kritérií věcného
hodnocení tak, jak jim byla předložena. Schválené kontrolní listy budou také zaslány ke kontrole na ŘO
IROP. Je možné, že také z této kontroly vyplynou úpravy, které bude potřeba zapracovat. Navrhuje se
proto kontrolní listy schválit a zmocnit manažerku pro SCLLD k provedení úprav, které vzejdou
z připomínek ŘO IROP. O konečné verzi kontrolních listů bude VVMP rozhodnuto hlasováním per rollam.
Jiné návrhy nebyly předloženy ani nebyly vzneseny žádné další připomínky, bylo přistoupeno
k hlasování.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 5
PRO: 5
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VVMP44A/2019: Výkonný výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
schvaluje kontrolní list formálních náležitostí a přijatelnosti – aktivita „Rozvoj sociálních
služeb“ ve výzvě „Podpora sociálních služeb a komunitních center – investice – IROP – II.“,
č. 203/06_16_072/CLLD_16_01_151.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 5
PRO: 5
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VVMP44B/2019: Výkonný výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
schvaluje kontrolní list formálních náležitostí a přijatelnosti – aktivita „Podpora
komunitních center“ ve výzvě „Podpora sociálních služeb a komunitních center – investice
– IROP – II.“, č. 203/06_16_072/CLLD_16_01_151.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 5
PRO: 5
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VVMP44C/2019: Výkonný výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
schvaluje kontrolní list pro věcné hodnocení – aktivita „Rozvoj sociálních služeb“ ve výzvě
„Podpora sociálních služeb a komunitních center – investice – IROP – II.“,
č. 203/06_16_072/CLLD_16_01_151.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 5
PRO: 5
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VVMP44D/2019: Výkonný výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
schvaluje kontrolní list pro věcné hodnocení – aktivita „Rozvoj komunitních center“
ve výzvě „Podpora sociálních služeb a komunitních center – investice – IROP – II.“,
č. 203/06_16_072/CLLD_16_01_151.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 5
PRO: 5
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VVMP44E/2019: Výkonný výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
zmocňuje manažerku pro SCLLD k provedení úprav v kontrolních listech k výzvě „Podpora
sociálních
služeb
a
komunitních
center
–
investice
–
IROP
–
II.“
(č. 203/06_16_072/CLLD_16_01_151), které vzejdou z připomínek Řídícího orgánu
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Integrovaného regionálního operačního programu. O konečném znění kontrolních listů,
po jejich definitivním odsouhlasení Řídícím orgánem Integrovaného regionálního
operačního programu, bude Výkonným výborem Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
rozhodnuto hlasováním formou per rollam.
Ad 9) Výzva MAS Naděje o.p.s. „Podpora komunitního života na venkově 2019“
Manažerka pro SCLLD zrekapitulovala informace o dotačním titulu Ústeckého kraje „Podpora
komunitního života na venkově 2019“, kdy příjemcem dotace je místní akční skupina se sídlem
nebo kanceláří na území Ústeckého kraje. MAS se pak stane administrátorem dotace a realizuje čerpání
podpory formou vyhlášení individuální výzvy pro předkládání projektů na svém území. MAS Naděje o.p.s.
v rámci této výzvy podala dne 19. února 2019 žádost o poskytnutí dotace ve výši 469.000,00 Kč,
která byla dne 29. dubna 2019 Zastupitelstvem Ústeckého kraje schválena. Společnost obdržela
ke kontrole návrh smlouvy o poskytnutí dotace, který již odeslala po kontrole zpět na Ústecký kraj,
po jejím podpisu obdrží cca do 30 dnů požadovanou dotaci na bankovní účet. Individuální výzvu plánuje
Společnost vyhlásit 16. května 2019 s datem ukončení příjmu žádostí dne 20. června 2019.
Individuální výzva vč. příloh byly předmětem pracovního jednání VVMP dne 15. dubna 2019, kde byly
všechny dokumenty prodiskutovány. Připomínky a návrhy vzešlé z jednání byly zapracovány
do konečného znění dokumentů a členům VVMP zaslány na e-mail jako podklad k dnešnímu jednání.
Jedná se o:
• Výzva (příloha č. 21 tohoto zápisu);
• Popis kritérií přijatelnosti a formálních náležitostí (příloha č. 22 tohoto zápisu);
• Popis kritérií věcného hodnocení (příloha č. 23 tohoto zápisu);
• Žádost o dotaci (příloha č. 24 tohoto zápisu);
• Položkový rozpočet projektu (příloha č. 25 tohoto zápisu);
• Smlouva o poskytnutí dotace (příloha č. 26 tohoto zápisu);
• Závěrečná zpráva a vyúčtování realizace projektu (příloha č. 27 tohoto zápisu).
Navrhuje se kompletní dokumentaci schválit.
Předsedající vyzval členy VVMP k připomínkám nebo jiným návrhům. 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. VVMP45/2019: Výkonný výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
schvaluje kompletní dokumentaci k výzvě č. 2019/1 „Podpora komunitního života
na venkově 2019“.
Ad 10) Změna výzvy „Bezpečně autem, na kole, pěšky i veřejnou dopravou – IROP – II.“,
č. 299/06_16_038/CLLD_16_01_151 – prodloužení termínu ukončení příjmu
žádostí o podporu
Manažerka pro SCLLD přednesla členům VVMP návrh na změnu výzvy „Bezpečně autem, na kole, pěšky
i veřejnou dopravou – II.“ (příloha č. 28 tohoto zápisu), která se týká prodloužení termínu příjmu žádostí
o podporu, a to do dne 14. června 2019. Původní termín má být prodloužen na základě žádosti Města
Osek z důvodu doplnění a zpracování projektové dokumentace.
Navrhuje se schválit prodloužení termínu pro podávání žádostí o podporu do této výzvy MAS Naděje
o.p.s. z termínu dne 27. května 2019 na termín dne 14. června 2019. Jiné návrhy nebyly předloženy,
ani nebyly vzneseny žádné připomínky. Bylo přistoupeno k hlasování.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 5
PRO: 4
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 1 (Macháček)
Usnesení č. VVMP46/2019: Výkonný výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
schvaluje změnu termínu ukončení příjmu žádostí o podporu do výzvy „Výzva MAS Naděje
o.p.s. – IROP – Bezpečně autem, na kole, pěšky i veřejnou dopravou – II.“
(č. 299/06_16_038/CLLD_16_01_151), a sice do 14. června 2019. Ostatní náležitosti
výzvy zůstávají v platnosti.
Ad 11) Diskuze, různé
V rámci diskuze P. Pillár připomněl setkání zástupců místních akčních skupin České republiky na akci
LeaderFest 2019, která se uskuteční ve dnech 22. – 24. května 2019 v Žatci.
Manažerka pro SCLLD informovala členy VVMP, že dle usnesení č. VHMP7C/2019 Valné hromady
Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. měla do konce měsíce dubna 2019 podat dvě žádosti o změnu
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Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Naděje o.p.s. pro období 2014 – 2020 (dále také
SCLLD) spočívající v úpravě:
1. Finančního plánu v programovém rámci IROP z důvodu narovnání finančního plánu na skutečnost
a změnu kurzovních rozdílů (EUR/CZK);
2. Principů pro určení preferenčních kritérií v rámci programového rámce PRV z důvodu zvýšení
absorpční kapacity projektů v území.
Protože podklady k žádostem o změnu bylo nutné ještě konzultovat s ŘO IROP, došlo k prodloužení
termínu a žádost o změnu spočívající v úpravě finančního plánu byla podána až dne 10. května 2019.
Dále uvedla, že 2. žádost o změnu, týkající se programového rámce PRV, bude možné podat
až po schválení 1. žádosti o změnu. Po schválení změny principů pro určení preferenčních kritérií
v programovém rámci PRV bude možné vyhlásit výzvu na podporu operace 19.2.1.
Dále informovala, že dle usnesení VHMP7D/2019, které ukládalo 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, zjistila, že tyto změny budou probíhat
i v příštích letech, ale je možné, že ke konci programového období se kurz EUR/CZK může pohybovat
i směrem nahoru, a že alokovaná částka se tak může i navýšit.
Do diskuze se přihlásil J. Macháček s informací, že zastupitelstvo města Osek, jako zřizovatel, udělilo
souhlas Domu dětí a mládeže Osek podat žádost s názvem „Aktivity pod deštníkem“ do Operačního
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osa: Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu,
primárnímu a sekundárnímu vzdělávání.
Dalším diskutujícím byl P. Hanka s dotazem, že podle informace z jednání Valné hromady Místního
partnerství MAS Naděje o.p.s. (dále také VHMP) by z Programu rozvoje venkova mohly žádat i obce,
a jaký to bude mít vliv na výši finanční alokace v rámci operace 19.2.1 určené pro zemědělce. Manažerka
pro SCLLD uvedla, že v létě bude vyhlášena 2. výzva na podporu zemědělského a nezemědělského
podnikání a podle zájmu a výše čerpání ze strany žadatelů je plánováno na základě zjištění absorpční
kapacity převést část nevyčerpané finanční alokace na opatření čl. 20, tj. „Základní služby a obnova
vesnic ve venkovských oblastech“. Implementace čl. 20 však podléhá změně SCLLD vč. finančního plánu
po schválení střednědobého hodnocení SCLLD. Také záleží na VVMP a následně na VHMP, aby rozhodly,
v jakém poměru přerozdělit finanční alokaci na jednotlivé fiche v rámci PRV.
Ad 17) Závěr jednání
Předsedající P. Pillár poděkoval všem za účast a ukončil jednání VVMP v 16,25 hod.
Zapsala: M. Filipíková

…………………………………..

Ověřil: J. Macháček

…………………………………..

K. Fridrichová

…………………………………..

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

1
2
3
4
5
6
7

Příloha č. 8
Příloha č. 9
Příloha č. 10
Příloha č. 11

Prezenční listina
Hlasování per rollam vyhlášené 17. dubna 2019
Hlasování per rollam vyhlášené 26. dubna 2019
Hlasování per rollam vyhlášené 6. května 2019
Přehled stavu výzev ke dni 10. května 2019
Detail projektu „Modernizace vybavení tří učeben na ZŠ Obrnice“
Kontrolní list formálních náležitostí a přijatelnosti projektu „Modernizace vybavení tří
učeben na ZŠ Obrnice“
Kontrolní list věcného hodnocení projektu „Modernizace vybavení tří učeben na ZŠ
Obrnice“
Zápis z jednání výběrového orgánu
Detail projektu „Rekonstrukce skleníku a dílen ZŠ Nelsonská“
Kontrolní list formálních náležitostí a přijatelnosti projektu „Rekonstrukce skleníku
a dílen ZŠ Nelsonská“
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Příloha
Příloha
Příloha
Příloha

č.
č.
č.
č.

12
13
14
15

Příloha č. 16
Příloha č. 17
Příloha č. 18
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha

č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Kontrolní list věcného hodnocení projektu „Rekonstrukce skleníku a dílen ZŠ Nelsonská“
Detail projektu „Školní dílny na Sochorce“
Kontrolní list formálních náležitostí a přijatelnost projektu „Školní dílny na Sochorce“
Kontrolní list pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti – aktivita „Bezpečnost
dopravy“ a aktivita „Cyklodoprava“
Kontrolní list věcného hodnocení – aktivita „Bezpečnost dopravy“
Kontrolní list věcného hodnocení – aktivita „Cyklodoprava“
Kontrolní list pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti – aktivita „Rozvoj
sociálních služeb“ a aktivita „Podpora komunitních center“
Kontrolní list věcného hodnocení – aktivita „Rozvoj sociálních služeb“
Kontrolní list věcného hodnocení – aktivita „Rozvoj komunitních center“
Výzva „Podpora komunitního života na venkově 2019“
Popis kritérií přijatelnosti a formálních náležitostí
Popis kritérií věcného hodnocení
Žádost o dotaci
Položkový rozpočet projektu
Smlouva o poskytnutí dotace
Závěrečná zpráva a vyúčtování realizace projektu
Návrh na změnu výzvy „Bezpečně autem, na kole, pěšky i veřejnou dopravou – II.“
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