Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 6 / 2019
z jednání Výkonného výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
ze dne 26. srpna 2019
v zasedací místnosti MAS Naděje o.p.s.
Přítomni:

P. Hanka, J. Macháček, S. Nikolova, P. Pillár, B. Valvoda
K. Fridrichová, M. Filipíková, T. Harant
Omluven:
M. Sklenka
(V zápisu nejsou uváděny akademické tituly.)
Ad 1) Zahájení jednání
P. Pillár zahájil jednání Výkonného výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. (dále také VVMP)
ve 15,00 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 26. srpna 2019
Předsedající jednání předložil návrh programu jednání dne 26. srpna 2019:
1. Zahájení jednání
2. Schválení programu jednání dne 26. srpna 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. Návrh úpravy harmonogramu výzev MAS Naděje o.p.s. pro programový rámec IROP
7. Výběr projektů ve výzvě č. 094/06_16_076/CLLD_16_01_151 s názvem „Odolnost jednotek SDH II.
a III. stupně – II.“
8. Výběr projektů ve výzvě č. 299/06_16_038/CLLD_16_01_151 s názvem „Bezpečně autem, na kole, pěšky
i veřejnou dopravou – II.“
9. Výběr projektů ve výzvě č. 203/06_16_072/CLLD_16_01_151 s názvem „Podpora sociálních služeb
a komunitních center – investice – II.“
10. Výběr projektů ve výzvě č. 15/000/00000/342/000153/V002 s názvem „Žádosti o podporu v rámci
operace 19.2.1 – II.“
11. Návrh výzvy č. 2019/2 s názvem „Podpora komunitního života na venkově 2019 – II.“
12. Diskuze, různé
13. 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. VVMP60/2019: Výkonný výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. schvaluje
program jednání dne 26. srpna 2019.
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 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. VVMP61A/2019: 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. srpna 2019.
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Hlasování:
PŘÍTOMNI: 5
PRO: 5
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VVM61B/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 26. srpna 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 19. července 2019. VVMP na svém jednání
dne 19. července 2019 schválil Usnesením č. VVMP54/2019 mid-term evaluaci (střednědobé hodnocení)
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Naděje o.p.s. pro období 2014 – 2020. Manažerka
pro SCLLD informovala, že toto střednědobé hodnocení bylo dne 20. července 2019 podáno na Řídící orgán
(dále také ŘO) prostřednictvím ISKP, k dnešnímu dni nemá společnost od ŘO žádnou zpětnou informaci.
Z dalších usnesení nevyplynuly žádné úkoly, které by vyžadovaly podání informace o jejich plnění.
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 26. července 2019 (příloha č. 2
tohoto jednání), 31. července 2019 (příloha č. 3 tohoto zápisu) a 13. srpna 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. VVMP62/2019: 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 19. července 2019 a usnesení z hlasování per rollam. Hlasování per
rollam budou přiložena k zápisu z jednání dne 26. srpna 2019.
Ad 5) Přehled stavu výzev MAS Naděje o.p.s.
Manažerka pro SCLLD předložila členům VVMP přehled stavu výzev, které byly vyhlášeny v roce 2018 (příloha
č. 5 tohoto zápisu), a přehled stavu výzev, které byly vyhlášeny v roce 2019 (příloha č. 6 tohoto zápisu).
Uvedla jednotlivé fáze procesu hodnocení a výběru projektů k dílčím výzvám vč. počtu přijatých projektů
v objemu finančních prostředků. Zdůraznila skutečnost, že společnost MIGplus s.r.o., jehož žádost o podporu
v rámci výzvy zaměřené na podporu investic do sociálního podnikání byla už „pod právním aktem“,
svoji žádost o podporu stáhla a realizace projektu tak byla ze strany žadatele ukončena. Důvodem byly
chybějící lidské zdroje. Finanční alokace se tak vrací zpět do opatření a výzva bude vyhlášena opakovaně.
V průběhu měsíce září a října 2019 plánuje kancelář vyhlásit výzvy z programového rámce OPZ:
• Prorodinná opatření pro zvýšení lokální zaměstnanosti – IV.;
• Podpora sociálního podnikání – provoz – IV.
Přihlásila se S. Nikolova s dotazem, zda bude výzva „Prorodinná opatření pro zvýšení lokální zaměstnanosti –
IV.“ zaměřena opět jen na příměstské tábory a zda by nebylo vhodné do výzvy přidat dětské skupiny
nebo rekvalifikační kurzy na chůvy, aby se rozšířil okruh možných žadatelů. Manažerka pro SCLLD odpověděla,
že kancelář nemá informace z území o záměru zřídit další dětskou skupinu. Naopak u žádosti, která byla
do výzvy podána a která neprošla hodnocením experta, lze předpokládat, že žadatel se z hodnocení poučí
a žádost podá opakovaně. Zaměření na příměstské tábory je také efektivnější z hlediska plnění cílových
hodnot indikátorů uvedených ve Strategii CLLD. V krátké diskuzi bylo rozhodnuto, že do výzvy bude zařazena
možnost rekvalifikačních kurzů na chůvu. Přihlásil se J. Macháček s dotazem, že v Oseku působí nezisková
společnost Diahelp, z.s., která žádala o dotaci na nákup počítačů, pořízení nábytku apod., a zda by tedy tento
spolek mohl žádat o podporu do některé z výzev např. na podporu sociálních služeb. Manažerka pro SCLLD
odpověděla, že pokud je služba registrovaná podle zákona o sociálních službách a působí na území MAS
Naděje, je možné, aby do výzvy žádost podala. S. Nikolova konstatovala, že spolek má sociální služby
registrované v Mostě; žádost o sociální poradenství, které chtěl spolek provozovat v Oseku, nebyla schválena,
tzn. že spolek by neměl žádat o podporu.
Z programového rámce IROP společnost připravuje k vyhlášení tyto výzvy:
•
Bezpečně autem, na kole, pěšky i veřejnou dopravou – III.;
•
Podpora sociálního podnikání – investice – III.;
•
Kvalitní školy pro všechny – III.
Z programového rámce OPŽP je v plánu vyhlásit tyto výzvy:
•
Revitalizace sídelní zeleně – II.;
•
Výsadba dřevin – IV.
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Protože výzvy „Prorodinná opatření pro zvýšení lokální zaměstnanosti“, „Podpora sociálního podnikání –
provoz“ a „Bezpečně autem, na kole, pěšky i veřejnou dopravou“ byly vyhlášeny poměrně nedávno
a podmínky výzvy zůstávají z velké části stejné, budou z hlediska flexibility podklady pro jejich nové vyhlášení
přejaty z předchozí výzvy a budou členům VVMP zaslány ke schválení hlasováním per rollam.
Navrhuje se přehled stavu výzev MAS Naděje o.p.s. vzít 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. VVMP63/2019: Výkonný výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. bere
na vědomí přehled stavu výzev MAS Naděje o.p.s.
Ad 6) Návrh úpravy harmonogramu výzev MAS Naděje o.p.s. pro programový rámec IROP
Manažerka pro SCLLD předložila členům VVMP upravený harmonogram výzev pro programový rámec IROP,
který je MAS Naděje povinna po schválení rozhodovacím orgánem předkládat na ŘO IROP. Protože některé
výzvy skončily se zbytkovou finanční alokací, budou se vyhlašovat do konce roku 2019 opakovaně.
S tím souvisí přirozená úprava a aktualizace harmonogramu výzev IROP pro rok 2019. (příloha č. 7 tohoto
zápisu).
Navrhuje se proto aktualizovaný harmonogram výzev MAS Naděje o.p.s. pro programový rámec IROP 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. VVMP64/2019: Výkonný výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. schvaluje
aktualizovaný harmonogram výzev MAS Naděje o.p.s. pro programový rámec IROP.
Ad 7)

Výběr projektů ve výzvě č. 094/06_16_076/CLLD_16_01_151 s názvem „Odolnost
jednotek SDH II. a III. stupně – II.“
Na začátku jednání došlo k šetření o střetu zájmů. Nikdo z přítomných se nepřihlásil, to znamená, že nikdo
z přítomných členů VVMP není ve střetu zájmů k projednávaným žádostem o podporu.
Ve výzvě „Odolnost jednotek SDH II. a III. stupně – II.“ byly podány celkem 2 žádosti o podporu:
• „Terénní čtyřkolka“ (reg. č. projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_076/0011357), který podalo město Lom,
IČ: 00266035, celkové způsobilé výdaje činí 437.880,00 Kč (detail projektu je přílohou č. 8 tohoto zápisu).
Projekt prošel kontrolou formálních náležitostí a přijatelnosti s výsledkem SPLNĚNO (příloha č. 9 tohoto
zápisu), věcným hodnocením (příloha č. 10 tohoto zápisu), kde získal 35 bodů a byl Výběrovou komisí
Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. (dále také VKMP) doporučen VVMP ke schválení k realizaci (příloha
č. 11 tohoto zápisu). Všechna hodnocení byla členům VVMP zaslána e-mailem jako podklad k jednání.
• „Osvětlovací souprava pro JSDH Obrnice“ (reg. č. projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_076/0011391),
který podala obec Obrnice, IČ: 00266116, celkové způsobilé výdaje činí 58.800,00 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 60
bodů a byl VKMP doporučen VVMP ke schválení k realizaci (příloha č. 11 tohoto zápisu). Všechna
hodnocení byla členům VVMP zaslána e-mailem jako podklad k jednání.
Dle výše dosažených bodů bude jako první podpořen projekt obce Obrnice. Protože finanční alokace,
která byla na tuto výzvu vyhlášena, již nedosahuje výše pro podporu obou projektů, bude druhý projekt
zařazen do zásobníku projektů. Tento postup byl také konzultován s ŘO IROP.
VVMP se proto navrhuje projekt s názvem „Osvětlovací souprava pro JSDH Obrnice“ schválit k realizaci.
Projekt s názvem „Terénní čtyřkolka“ bude zařazen do zásobníku projektů.
Jiné návrh nebyly předloženy ani nebyly vzneseny žádné připomínky, bylo přistoupeno hlasování.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 5
PRO: 5
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VVMP65A/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 16. července
2019 a schvaluje projekt reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_076/0011391 obce Obrnice,
IČ: 00266116, s názvem „Osvětlovací souprava pro JSDH Obrnice“ k realizaci.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 5
PRO: 5
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VVMP65B/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 16. července
2019 a zařazuje projekt reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_076/0011357 města Lom,
IČ: 00266035, s názvem „Terénní čtyřkolka“ do zásobníku projektů jako náhradní projekt.
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Ad 8)

Výběr projektů ve výzvě č. 299/06_16_038/CLLD_16_01_151 s názvem „Bezpečně
autem, na kole, pěšky i veřejnou dopravou – II.“
Na začátku jednání došlo k šetření střetu zájmů. Přihlásil se J. Macháček (starosta města Osek), že se nachází
ve střetu zájmů k projednávané žádosti o podporu, tudíž se zdrží hlasování a jakýchkoliv připomínek
k projednávané žádosti o podporu.
Ve výzvě „Bezpečně autem, na kole, pěšky i veřejnou dopravou – II.“ byla podána jedná žádost o podporu:
• „Oprava chodníku na p.p.č. 855/2, v k. ú. Osek u Duchcova“ (reg. č. projektu
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0011861), který podalo město Osek, IČ: 00266558, celkové způsobilé výdaje
činí 3.094.891,44 Kč (detail projektu je přílohou č. 15 tohoto zápisu). Projekt prošel hodnocením
formálních náležitostí a přijatelnosti s výsledkem SPLNĚNO (příloha č. 16 tohoto zápisu), věcným
hodnocením (příloha č. 17 tohoto zápisu), kde získal 80 bodů a byl VKMP doporučen VVMP ke schválení
k realizaci (příloha č. 18 tohoto zápisu). Všechna hodnocení byla členům VVMP zaslána na e-mail
jako podklad k jednání.
Členům VVMP se navrhuje projekt Města Osek s názvem „Oprava chodníku na p.p.č. 855/2, v k.ú. Osek
u Duchcova“ 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 (J. Macháček)
Usnesení č. VVMP66/2019: Výkonný výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. bere
na vědomí závěry Výběrové komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. ze dne 22. srpna
2019 a schvaluje projekt reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0011861 města Osek,
IČ: 00266558, s názvem „Oprava chodníku na p.p.č. 855/2, v k.ú. Osek u Duchcova“ k realizaci.
Ad 9)

Výběr projektů ve výzvě č. 203/06_16_072/CLLD s názvem „Podpora sociálních služeb
a komunitních center – investice – II.“
Na začátku jednání došlo k šetření střetu zájmů. Přihlásili se J. Macháček (starosta města Osek) a S. Nikolova
(zástupkyně Oblastní charity Most), že se nachází ve střetu zájmů k projednávané žádosti o podporu,
tudíž se zdrží hlasování a jakýchkoliv připomínek k projednávané žádosti o podporu.
Ve výzvě „Podpora sociálních služeb a komunitních center – investice – II.“ byla podána jedna žádost
o podporu:
• „Revitalizace sociálních služeb“ (reg. č. projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0011785), který podala
Oblastní charita Most, IČ: 70828920, celkové způsobilé výdaje činí 3.707.766,45 Kč (detail projektu je
přílohou č. 19 tohoto zápisu). Projekt prošel hodnocením formálních náležitostí a přijatelnosti s výsledkem
SPLNĚNO (příloha č. 20 tohoto zápisu), věcným hodnocením (příloha č. 21 tohoto zápisu), kde získal
80 bodů a byl VKMP doporučen VVMP ke schválení k realizaci (příloha č. 22 tohoto zápisu). Všechna
hodnocení byla členům VVMP zaslána na e-mail jako podklad k jednání.
Členům VVMP se navrhuje projekt Oblastní charity Most s názvem „Revitalizace sociálních služeb“ schválit
k realizaci. Jiný návrh nebyl předložen ani nebyly vzneseny žádné připomínky, bylo přistoupeno k hlasování.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 5
PRO: 3
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 2 (J. Macháček, S. Nikolova)
Usnesení č. VVMP67/2019: Výkonný výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. bere
na vědomí závěry Výběrové komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. ze dne 22. srpna
2019 a schvaluje projekt reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0011785 Oblastní charity Most,
IČ: 70828920, s názvem „Revitalizace sociálních služeb“ k realizaci.
Ad 10) Výběr projektů ve výzvě č. 15/000/00000/342/000153/V002 s názvem „Žádosti
o podporu v rámci operace 19.2.1 – II.“
Na začátku jednání bylo provedeno šetření střetu zájmů. Přihlásil se P. Hanka (žadatel), že se nachází
ve střetu zájmů k projednávaným žádostem o podporu, tudíž se zdrží hlasování a jakýchkoliv připomínek
k projednávaným žádostem o podporu.
Ve výzvě „Žádosti o podporu v rámci operace 19.2.1 – II.“ byly podány čtyři žádosti o podporu:
Fiche č. 1 – Podpora zemědělského podnikání
•

„Modernizace zemědělského podniku“ (reg. č. 2019-153-002-001-007), který podal Matyáš Malý,
IČ: 88035239, celková výše výdajů, ze kterých je stanovena 60% dotace, činí 500.000,00 Kč (detail
projektu je přílohou č. 23 tohoto zápisu). Projekt splnil podmínky administrativní kontroly (příloha č. 24
tohoto zápisu), kontroly příloh (příloha č. 25 tohoto zápisu), kontroly přijatelnosti (příloha č. 26 tohoto
zápisu) a věcného hodnocení (příloha č. 27 tohoto zápisu), kde získal 80 bodů a byl VKMP doporučen
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•

•

VVMP ke schválení k realizaci (příloha č. 28 tohoto zápisu). Všechna hodnocení byla členům VVMP zaslána
na e-mail jako podklad k jednání.
„Traktor s čelním nakladačem a stroje na sklizeň pícnin“ (reg. č. 2019-153-002-001-010),
který podal Ing. Pavel Hanka, IČ: 15141870, celková výše výdajů, ze kterých je stanovena 50% dotace,
činí 2.765.000,00 Kč (detail projektu je přílohou č. 29 tohoto zápisu). Projekt splnil podmínky
administrativní kontroly (příloha č. 30 tohoto zápisu), kontroly příloh (příloha č. 31 tohoto zápisu), kontroly
přijatelnosti (příloha č. 32 tohoto zápisu) a věcného hodnocení (příloha č. 33 tohoto zápisu), kde získal 75
bodů a byl VKMP doporučen VVMP ke schválení k realizaci (příloha č. 28 tohoto zápisu). Všechna
hodnocení byla členům VVMP zaslána na e-mail jako podklad k jednání.
„Modernizace stojního vybavení“ (reg. č. 2019-153-002-001-008), který podal David Kratochvíl,
IČ: 68281161, celková výše výdajů, ze kterých je stanovena 50% dotace, činí 1.800.000,00 Kč (detail
projektu je přílohou č. 34 tohoto zápisu). Projekt splnil podmínky administrativní kontroly (příloha č. 35
tohoto zápisu), kontroly příloh (příloha č. 36 tohoto zápisu), kontroly přijatelnosti (příloha č. 37 tohoto
zápisu) a věcného hodnocení (příloha č. 38 tohoto zápisu), kde získal 65 bodů a byl VKMP doporučen
VVMP ke schválení k realizaci (příloha č. 28 tohoto zápisu). Všechna hodnocení byla členům VVMP zaslána
na e-mail jako podklad k jednání.

Fiche č. 3 – Rozvoj nezemědělského podnikání
•

„Zefektivnění výrobní činnosti fy. VANAP“ (reg. č. projektu 2019-153-002-003-004), který podala
společnost VANAP s.r.o., IČ: 44566379, celkové výše výdajů, ze kterých je stanovena 45% dotace, činí
4.500.000,00 Kč (detail projektu je přílohou č. 39 tohoto zápisu). Projekt splnil podmínky administrativní
kontroly (příloha č. 40 tohoto zápisu), kontroly příloh (příloha č. 41 tohoto zápisu), kontroly přijatelnosti
(příloha č. 42 tohoto zápisu) a věcného hodnocení (příloha č. 43 tohoto zápisu), kde získal 55 bodů a byl
VKMP doporučen VVMP ke schválení k realizaci (příloha č. 28 tohoto zápisu). Všechna hodnocení byla
členům VVMP zaslána na e-mail jako podklad k jednání.

Členům VVMP se navrhuje projekty:
• „Modernizace zemědělského podniku“,
• „Traktor s čelním nakladačem a stroje na sklizeň pícnin“,
• „Davida Kratochvíla s názvem „Modernizace stojního vybavení“,
• „Zefektivnění výrobní činnosti fy. VANAP“,
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 (P. Hanka)
Usnesení č. VVMP68A/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 22. srpna
2019 a schvaluje projekt OSVČ Matyáše Malého, IČ: 88035239 s názvem „Modernizace
zemědělského podniku“ k realizaci.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 5
PRO: 4
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 1 (P. Hanka)
Usnesení č. VVMP68B/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 22. srpna
2019 a schvaluje projekt OSVČ Ing. Pavla Hanky, IČ: 15141870 s názvem „Traktor s čelním
nakladačem a stroje na sklizeň pícnin“ k realizaci.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 5
PRO: 4
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 1 (P. Hanka)
Usnesení č. VVMP68C/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 22. srpna
2019 a schvaluje projekt Davida Kratochvíla, IČ: 68281161 s názvem „Modernizace stojního
vybavení“ k realizaci.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 5
PRO: 4
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 1 (P. Hanka)
Usnesení č. VVMP68D/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 22. srpna
2019 a schvaluje projekt firmy VANAP s.r.o., IČ: 44566379 s názvem „Zefektivnění výrobní
činnosti fy. VANAP“ k realizaci.
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Ad 11) Návrh výzvy č. 2019/2 s názvem „Podpora komunitního života na venkově 2019 – II.“
K. Fridrichová předložila členům VVMP podklady k vyhlášení druhé výzvy k předkládání žádostí o dotaci
„Podpora komunitního života na venkově 2019“ z Programu rozvoje Ústeckého kraje. Výzva bude vyhlášena
2. září 2019, příjem žádostí bude ukončen 30. září 2019, celková alokace na výzvu činí 141.750,00 Kč,
přičemž min. výše celkových způsobilých výdajů projektu činí 5.000,00 Kč, max. výše celkových způsobilých
výdajů 40.000,00 Kč. Seminář proběhne dne 10. září 2019 a předpokládá se podpora čtyř projektů.
Jedná se o tyto dokumenty:
• Výzva (příloha č. 44 tohoto zápisu)
• Popis kritérií přijatelnosti a formálních náležitostí (příloha č. 45 tohoto zápisu)
• Popis kritérií věcného hodnocení (příloha č. 46 tohoto zápisu)
• Žádost o dotaci (příloha č. 47 tohoto zápisu)
• Položkový rozpočet projektu (příloha č. 48 tohoto zápisu)
• Smlouva o poskytnutí dotace (příloha č. 49 tohoto zápisu)
• Závěrečná zpráva a vyúčtování realizace projektu (příloha č. 50 tohoto zápisu)
Navrhuje se kompletní dokumentaci 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. VVMP69/2019: Výkonný výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. kompletní
dokumentaci k výzvě č. 2019/2 „Podpora komunitního života na venkově 2019“.
Ad 12) Diskuze, různé
Manažerka pro SCLLD upozornila na dokument Státního zemědělského intervenčního fondu „Jak jsme na tom
v LEADERu aneb jak si vedly místní akční skupiny k 31. 12. 2018“, který byl členům VVMP zaslán
e-mailem. Jedná se o dokument, který shrnuje stav závazkování a zaregistrování žádostí o dotaci v operacích
19.2.1 a 19.3.1 Programu rozvoje venkova 2014 – 2020 ke dni 31. prosince 2018.
Protože členové VVMP jsou také členy Správní rady MAS Naděje o.p.s., navrhla K. Fridrichová přítomným
členům termín jednání Správní rady MAS Naděje o.p.s. dne 7. října 2019 v 15,00 hod. v kanceláři sídla MAS
Naděje o.p.s.
Ad 13) Závěr jednání
Předsedající P. Pillár poděkoval všem za účast a ukončil jednání VVMP v 16,05.

Zapsala: M. Filipíková

…………………………………..

Ověřil: B. Valvoda

…………………………………..

K. Fridrichová

…………………………………..
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