Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 3 / 2021
z jednání Výkonného výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
ze dne 24. srpna 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 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 24. srpna 2021
Předsedající jednání předložil návrh programu jednání dne 24. srpna 2021.
1. Zahájení jednání
2. Schválení programu jednání dne 24. srpna 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. Přihláška k partnerství MAS Naděje o.p.s.
6. Přehled partnerské základny MAS Naděje o.p.s.
7. Výběr projektů ve výzvě č. 15/000/00000/342/000153/V004 – PRV
8. Schválení výzvy MAS Naděje o.p.s. – IROP – Podpora sociálních služeb a komunitních center – investice
– III.
9. Schválení výzvy MAS Naděje o.p.s. – IROP – Podpora sociálního podnikání – investice – V.
10. Diskuze, různé
11. 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. VVMP25/2021: Výkonný výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. schvaluje
program jednání dne 24. srpna 2021.
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 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. VVMP26A/2021: 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 24. srpna 2021.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 6
PRO: 6
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VVM26B/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 24. srpna 2021.
Za vyhotovení zápisu a usnesení zodpovídá Petr Pillár.
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Ad 4)

Kontrola plnění usnesení z jednání Výkonného výboru Místního partnerství MAS Naděje
o.p.s.
P. Pillár zrekapituloval všechna usnesení VVMP ze dne 3. března 2021 a konstatoval, že z usnesení nevyplynuly
žádné úkoly, které by vyžadovaly podání informace o jejich plnění.
V době od posledního jednání VVMP proběhla 2 hlasování 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 10. března 2021 (příloha č. 2 tohoto zápisu)
a hlasování per rollam vyhlášené dne 13. května 2021 (příloha č. 3 tohoto zápisu).
Navrhuje se vzít informaci o plnění usnesení ze dne 3. března 2021 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. VVMP27/2021: 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 3. března 2021 a usnesení přijatá formou per rollam. Hlasování per
rollam budou přiložena k zápisu z jednání dne 24. srpna 2021.
Ad 5) Přihláška k partnerství MAS Naděje o.p.s.
Předsedající předložil členům VVMP přihlášku nového partnera – Petra Vinaře, IČ: 40255689, žádost byla
doručena dne 6. června 2021 (příloha č. 4 tohoto zápisu). Partner se přihlásil do zájmové skupiny č. 5 –
Právnické a fyzické osoby zabývající se kulturním a stavebním dědictvím venkova.
Protože partner 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. VVMP28/2021: Výkonný výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. schvaluje
přijetí nového partnera – Petra Vinaře, IČ: 40255689 s účinností od 24. srpna 2021.
Ad 6) Přehled partnerské základny MAS Naděje o.p.s.
P. Pillár konstatoval, že ke dni 24. srpna 2021 je evidováno 34 partnerů (příloha č. 5 tohoto zápisu), kdy 50 %
subjektů spadá do veřejného sektoru. Navrhuje se vzít informaci o přehledu partnerské základny 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. VVMP29/2021: Výkonný výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. bere
na vědomí stav partnerské základny MAS Naděje o.p.s. ke dni 24. srpna 2021.
Ad 7) Výběr projektů ve výzvě č. 15/000/00000/342/000153/V004 – PRV
Manažer pro SCLLD informoval členy VVMP, že před zasláním podkladů na jednání VVMP byl e-mailem ověřen
střet zájmů u členů VVMP, kteří se zúčastní jednání a výběru projektů. Bylo zjištěno, že u Fiche č. 1 je ve střetu
M. Sklenka a nebude se proto účastnit výběru projektů ve Fichi č. 1 účastnit. Dále bylo zjištěno, že u Fiche
č. 6 je ve střetu zájmů B. Valvoda a nebude se proto účastnit výběru projektů ve Fichi č. 6.
Ve „Výzvě Žádosti o podporu v rámci operace 19.2.1 – IV.“ bylo podáno 11 žádostí o podporu. Do Fiche č. 1
byly podány tyto projekty:
Fiche č. 1 – Podpora zemědělského podnikání
Členové VVMP začali hodnotit projekty ve Fichi č. 1, na dobu výběru projektů opustil M. Sklenka jednání.
•

•

„Zvýšení efektivnosti při zakrmování masného skotu“, (reg. č. projektu 2021-153-004-001-029),
žadatel Michal Sklenka, IČ: 42138892, celkové výdaje, ze kterých je stanovena dotace, činí 197.230,00 Kč
(detail projektu je přílohou č. 6 tohoto zápisu). Projekt splnil podmínky administrativní kontroly (příloha
č. 7 tohoto zápisu), kontroly příloh (příloha č. 8 tohoto zápisu) a kontroly přijatelnosti (příloha č. 9 tohoto
zápisu) s výsledkem SPLNĚNO, věcného hodnocení (příloha č. 10 tohoto zápisu), kde získal 90 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.
„Žací stroj“, (reg. č. projektu 2021-153-004-001-25), žadatel Jitka Slámová, IČ: 04456513, celkové
výdaje, ze kterých je stanovena dotace, činí 350.000,00 Kč (detail projektu je přílohou č. 12 tohoto zápisu).
Projekt splnil podmínky administrativní kontroly (příloha č. 13 tohoto zápisu), kontroly příloh (příloha č. 14
tohoto zápisu) a kontroly přijatelnosti (příloha č. 15 tohoto zápisu) s výsledkem SPLNĚNO, věcného
hodnocení (příloha č. 16 tohoto zápisu), kde získal 85 bodů a byl VKMP doporučen VVMP ke schválení
k realizaci (příloha č. 11 tohoto zápisu). Všechna hodnocení byla členům VVMP zaslána e-mailem jako

-2-

podklad k jednání.
„Nákup strojního vybavení 2021“, (reg. č. projektu 2021-153-004-001-032), žadatel David Kratochvíl,
IČ: 68281161, celkové výdaje, ze kterých je stanovena dotace, činí 680.000,00 Kč (detail projektu je
přílohou č. 17 tohoto zápisu). Projekt splnil podmínky administrativní kontroly (příloha č. 18 tohoto zápisu),
kontroly příloh (příloha č. 19 tohoto zápisu) a kontroly přijatelnosti (příloha č. 20 tohoto zápisu)
s výsledkem SPLNĚNO, věcného hodnocení (příloha č. 21 tohoto zápisu), kde získal 70 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.
• „Modernizace farmy SELSKÝ DVŮR“, (reg. č. projektu 2021-153-004-001-031), žadatel Nikol Dufková,
IČ: 09846689, celkové výdaje, ze kterých je stanovena dotace, činí 441.650,00 Kč (detail projektu je
přílohou č. 22 tohoto zápisu). Projekt splnil podmínky administrativní kontroly (příloha č. 23 tohoto zápisu),
kontroly příloh (příloha č. 24) a kontroly přijatelnosti (příloha č. 25 tohoto zápisu) s výsledkem SPLĚNO,
věcného hodnocení (příloha č. 26 tohoto zápisu), kde získal 68 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.
• „Dovybavení provozu Vysoké Březno II“, (reg. č. projektu 2021-153-004-001-033), žadatel Obora
Červený Hrádek s.r.o., IČ: 28680219, celkové výdaje, ze kterých je stanovena dotace, činí 500.000,00 Kč
(detail projektu je přílohou č. 27 tohoto zápisu). Projekt splnil podmínky administrativní kontroly (příloha
č. 28 tohoto zápisu), kontroly příloh (příloha č. 29 tohoto zápisu) a kontroly přijatelnosti (příloha č. 30
tohoto zápisu) s výsledkem SPLNĚNO, věcného hodnocení (příloha č. 31 tohoto zápisu), kde získal 65
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.
Členům VVMP se navrhuje projekty:
• „Zvýšení efektivnosti při zakrmování masného skotu“
• „Žací stroj“
• „Nákup strojního vybavení 2021“
• „Modernizace farmy SELSKÝ DVŮR“
• „Dovybavení provozu Vysoké Březno II“
schválit k realizaci.
Projekt „Rozvoj zemědělského podnikání – Vaigl a syn spol. s r.o.“ (reg. č. projektu 2021-153-004-001-028),
žadatel VAIGL A SYN spol. s r.o., IČ: 62245163 nesplnil podmínky věcného hodnocení a nebyl VKMP
doporučen VVMP ke schválení k realizaci.
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. VVMP30A/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
17. srpna 2021 a schvaluje projekt Michala Sklenky, IČ: 42138892 s názvem „Zvýšení
efektivnosti při zakrmování masného skotu“ k realizaci.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 5
PRO: 5
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VVMP30B/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
17. srpna 2021 a schvaluje projekt Jitky Slámové, IČ: 04456513 s názvem „Žací stroj“
k realizaci.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 5
PRO: 5
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VVMP30C/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
17. srpna 2021 a schvaluje projekt Davida Kratochvíla, IČ: 68281161 s názvem „Nákup strojního
vybavení 2021“ k realizace.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 5
PRO: 5
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VVMP30D/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
17. srpna 2021 a schvaluje projekt Nikol Dufkové, IČ: 09846689 s názvem „Modernizace farmy
SELSKÝ DVŮR“ k realizaci.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 5
PRO: 5
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VVMP30E/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
•
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17. srpna 2021 a schvaluje projekt společnosti Obora Červený Hrádek s.r.o., IČ: 28680219
s názvem „Dovybavení provozu Vysoké Březno II“ k realizaci.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 5
PRO: 5
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VVMP30F/2021: Výkonný výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. bere
na vědomí ukončení administrace projektu společnosti VAIGL A SYN spol. s r.o., IČ: 62245163
s názvem „Rozvoj zemědělského podnikání – Vaigl a syn spol. s r.o.“ z důvodu nesplnění
podmínek věcného hodnocení.
Fiche č. 6 – Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech
Členové VVMP začali hodnotit projekty ve Fichi č. 6, na jednání se vrátil M. Sklenka a místnost opustil
B. Valvoda.
•

„Obnova střechy a krovu kostela sv. Jakuba v Bedřichově Světci“, (reg. č. projektu
2021-153-004-006-034), žadatel Římskokatolická farnost Vtelno u Mostu, IČ: 63124998, celkové výdaje,
ze kterých je stanovena dotace, činí 1.585.411,00 Kč (detail projektu je přílohou č. 32 tohoto zápisu).
Projekt splnil podmínky administrativní kontroly (příloha č. 33 tohoto zápisu), kontroly příloh (příloha č. 34
tohoto zápisu) a kontroly přijatelnosti (příloha č. 35 tohoto zápisu) s výsledkem SPLNĚNO, věcného
hodnocení (příloha č. 36 tohoto zápisu), kde získal 85 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.
• „Zlepšení vzhledu a vybavenosti obce“, (reg. č. projektu 2021-153-004-006-027), žadatel Obec
Bělušice, IČ: 00265829, celkové výdaje, ze kterých je stanovena dotace, činí 741.730,00 Kč (detail
projektu je přílohou č. 37 tohoto zápisu). Projekt splnil podmínky administrativní kontroly (příloha č. 38
tohoto zápisu), kontroly příloh (příloha č. 39 tohoto zápisu) a kontroly přijatelnosti (příloha č. 40 tohoto
zápisu) s výsledkem SPLNĚNO, věcného hodnocení (příloha č. 41 tohoto zápisu), kde získal 80 bodů a byl
VKMP doporučen VVMP ke schválení k realizaci (příloh č. 11 tohoto zápisu). Všechna hodnocení byla
členům VVMP zaslána e-mailem jako podklad k jednání.
• „Obnova fasády kostela sv. Jiljí v Bečově“, (reg. č. projektu 2021-153-004-006-030), žadatel
Římskokatolická farnost Vtelno u Mostu, IČ: 63124998, celkové výdaje, ze kterých je stanovena dotace,
činí 1.282.380,00 Kč (detail projektu je přílohou č. 42 tohoto zápisu). Projekt splnil podmínky
administrativní kontroly (příloha č. 43 tohoto zápisu), kontroly příloh (příloha č. 44 tohoto zápisu)
a kontroly přijatelnosti (příloha č. 45 tohoto zápisu) s výsledkem SPLNĚNO, věcného hodnocení (příloha
č. 46 tohoto zápisu), kde získal 80 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.
• „Rekonstrukce kuchyně MŠ Mírová“, (reg. č. projektu 2021-153-004-006-026), žadatel Město
Meziboří, IČ: 00266086, celkové výdaje, ze kterých je stanovena dotace, činí 4.004.354,00 Kč (detail
projektu je přílohou č. 47 tohoto zápisu). Projekt splnil podmínky administrativní kontroly (příloha č. 48
tohoto zápisu), kontroly příloh (příloha č. 49 tohoto zápisu) a kontroly přijatelnosti (příloha č. 50 tohoto
zápisu) s výsledkem SPLNĚNO, věcného hodnocení (příloha č. 51 tohoto zápisu), kde získal 65 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.
• „Vnitřní úpravy soc. zázemí pro zájm. činnost Equipark o.p.s. v obj. č. 1 na pozemku 55/1
Svinčice“, (reg. č. projektu 2021-153-004-006-036), žadatel EQUIPARK o.p.s., IČ: 27268209, celkové
výdaje, ze kterých je stanovena dotace, činí 990.190,00 Kč (detail projektu je přílohou č. 52 tohoto zápisu).
Projekt splnil podmínky administrativní kontroly (příloha č. 53 tohoto zápisu), kontroly příloh (příloha č. 54
tohoto zápisu) a kontroly přijatelnosti (příloha č. 55 tohoto zápisu) s výsledkem SPLNĚNO, věcného
hodnocení (příloha č. 56 tohoto zápisu), kde získal 55 bodů a byl VKMP doporučen VVMP ke schválení
k realizaci (příloha č. 11 tohoto zápisu).
Členům VVMP se navrhuje projekty:
• „Obnova střechy a krovu kostela sv. Jakuba v Bedřichově Světci“
• „Zlepšení vzhledu a vybavenosti obce“
• „Obnova fasády kostela sv. Jiljí v Bečově“
• „Rekonstrukce kuchyně MŠ Mírová“
• „Vnitřní úpravy soc. zázemí pro zájm. činnost Equipark o.p.s. v obj. č. 1 na pozemku 55/1 Svinčice“
schválit k realizaci.
Projekty v „Zápise z jednání rozhodovacího orgánu“ budou seřazeny dle bodového hodnocení.
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. VVMP30G/2021: Výkonný výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. bere
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na vědomí závěry Výběrové komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. ze dne
17. srpna 2021 a schvaluje projekt Římskokatolické farnosti Vtelno u Mostu, IČ: 63124998
s názvem „Obnova střechy a krovu kostela sv. Jakuba v Bedřichově Světci“ k realizaci.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 5
PRO: 5
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VVMP30H/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
17. srpna 2021 a schvaluje projekt Obce Bělušice, IČ: 00265829 s názvem „Zlepšení vzhledu
a vybavenosti obce“ k realizaci.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 5
PRO: 5
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VVMP30I/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
17. srpna 2021 a schvaluje projekt Římskokatolické farnosti Vtelno u Mostu, IČ: 63124998
s názvem „Obnova fasády kostela sv. Jiljí v Bečově“ k realizaci.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 5
PRO: 5
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VVMP30J/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
17. srpna 2021 a schvaluje projekt Města Meziboří, IČ: 0266086 s názvem „Rekonstrukce
kuchyně MŠ Mírová“ k realizaci.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 5
PRO: 5
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VVMP30K/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
17. srpna 2021 a schvaluje projekt společnosti EQUIPARK o.p.s., IČ: 27268209 s názvem
„Vnitřní úpravy soc. zázemí pro zájm. činnost Equipark o.p.s. v obj. č. 1 na pozemku 55/1
Svinčice“ k realizaci.
Na jednání se vrátil B. Valvoda.
Ad. 8) Schválení výzvy MAS Naděje o.p.s. – IROP – Podpora sociálních služeb a komunitních
center – investice – III.
Manažer pro SCLLD informoval členy VVMP, že výzva může být vyhlášena po schválení Žádosti o změnu
Strategie CLLD v rámci IROP, která se bude týkat přesunu zbytkových alokací IROP do opatření 2.3.1 Podpora
sociálních služeb a komunitních center – investice a do opatření 1.1.5 Podpora sociálního podnikání – investice
v rámci jednotlivých opatření.
Manažer pro SCLLD seznámil členy VVMP s obsahem dokumentů, vycházejících z věcných a obsahových
požadavků řídícího orgánu.
a) Návrh obsahu výzvy – IROP – „Podpora sociálních služeb a komunitních center – investice
– III.“ (příloha č. 57 tohoto zápisu). Cílem opatření je rozvoj sociálních služeb a komunitních center
(nákup pozemků, staveb, zařízení, vybavení, automobilu, výstavba a stavební úpravy, stavby a stavební
práce spojené s výstavbou infrastruktury komunitního centra včetně vybudování přípojky pro přivedení
inženýrských sítí) s cílem bojovat proti sociálnímu vyloučeně a chudobě. Podporované aktivity musí vést
k inkluzi sociálně vyloučených osob či sociálním vyloučením ohrožených osob nebo zdravotně
postižených. Oprávněnými žadateli jsou nestátní neziskové organizace, organizační složky státu,
příspěvkové organizace organizačních složek státu, kraje, organizace zařizované nebo zakládané kraji,
obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo
zakládané dobrovolnými svazky obcí, církve, církevní organizace.
•
Způsob financování:
ex post
•
Minimální výše způsobilých výdajů:
250.000,00 Kč
•
Maximální výše způsobilých výdajů:
2.061.536,25 Kč
•
Výše podpory:
95 %
b)

Návrh finanční alokace na výzvu

2.061.536,25 Kč

c)

Návrh výběrových kritérií pro výběr projektů a způsobu jejich hodnocení
Popis procesního postupu při administraci výzev ze strany kanceláře MAS Naděje o.p.s. k VKMP, VVMP
a kritéria pro hodnocení žádosti o podporu jsou obsahem dokumentu „Směrnice č. 10 – Interní postupy
při realizaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Naděje o.p.s. pro období 2014 – 2020
pro programový rámec IROP“ (příloha č. 58 tohoto zápisu). Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti
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jsou v rámci IROP stejná (příloha č. 59 tohoto zápisu), Kritéria věcného hodnocení pro aktivitu Rozvoj
sociálních služeb (příloha č. 60 tohoto zápisu) a Kritéria věcného hodnocení pro aktivitu Rozvoj
komunitních center (příloha č. 61 tohoto zápisu) byly v předstihu zaslány členům VVMP k prostudování.
Členům VVMP se navrhuje schválit znění výzvy, včetně doprovodné dokumentace a zmocnit manažera
pro SCLLD k zapracování připomínek z ŘO IROP do výzvy MAS. 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. VVMP31A/2021: Výkonný výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. schvaluje
obsah výzvy MAS Naděje o.p.s. – IROP – Podpora sociálních služeb a komunitních center –
investice – III.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 6
PRO: 6
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VVMP31B/2021: Výkonný výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. schvaluje
finanční alokaci výzvy MAS Naděje o.p.s. – IROP – Podpora sociálních služeb a komunitních
center – investice – III. ve výši 2.061.536,25 Kč.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 6
PRO: 6
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VVMP31C/2021: Výkonný výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. schvaluje
výběrová kritéria pro výběr projektů a způsob jejich hodnocení v rámci výzvy MAS Naděje o.p.s.
– IROP – Podpora sociálních služeb a komunitních center – investice – III.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 6
PRO: 6
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VVMP31D/2021: Výkonný výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. zmocňuje
manažera pro SCLLD k provedení úprav ve veškeré dokumentace k výzvě MAS Naděje o.p.s. –
IROP – Podpora sociálních služeb a komunitních center – investice – III., které vzejdou
z připomínek řídícího orgánu IROP.
Ad. 9

Schválení výzvy MAS Naděje o.p.s. – IROP – Podpora sociálního podnikání –
investice – V.
Manažer pro SCLLD informoval členy VVMP, že výzva může být vyhlášena po schválení Žádosti o změnu
Strategie CLLD v rámci IROP, která se bude týkat přesunu zbytkových alokací IROP do opatření 2.3.1 Podpora
sociálních služeb a komunitních center – investice a do opatření 1.1.5 Podpora sociálního podnikání – investice
v rámci jednotlivých opatření.
Manažer pro SCLLD seznámil členy VVMP s obsahem dokumentů, vycházejících z věcných a obsahových
požadavků řídícího orgánu.
a) Návrh obsahu výzvy – IROP – „Podpora sociálního podnikání – investice – V.“ (příloha č. 62
tohoto zápisu). Cílem opatření je snižování nezaměstnanosti, zvýšení sociálně-integračního potenciálu
území, podpora podnikatelského prostředí zohledňující potřeby a specifika osob znevýhodněných na trhu
práce při jejich začleňování na trh práce a zohledňující potřeby a možnosti v daném území. podpora je
cílena na vznik a rozvoj nových sociálních podniků a rozšíření podniku v rámci stávajícího
podnikatelského subjektu. Příjemcem podpory mohou být OSVČ, obchodní korporace, nestátní neziskové
organizace, církve a církevní organizace.
•
Způsob financování:
ex post
•
Minimální výše způsobilých výdajů:
250.000,00 Kč
•
Maximální výše způsobilých výdajů:
5.794.761,04 Kč
•
Výše podpory:
95 %
b)

Návrh finanční alokace na výzvu

5.794.761,04 Kč

c)

Návrh výběrových kritérií pro výběr projektů a způsobu jejich hodnocení
Popis procesního postupu při administraci výzev ze strany kanceláře MAS Naděje o.p.s. k VKMP, VVMP
a kritéria pro hodnocení žádosti o podporu jsou obsahem dokumentu „Směrnice č. 10 – Interní postupy
při realizaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Naděje o.p.s. pro období 2014 – 2020
pro programový rámec IROP“ (příloha č. 58 tohoto zápisu). Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti
(příloha č. 63 tohoto zápisu), Kritéria věcného hodnocení (příloha č. 64 tohoto zápisu) byly v předstihu
zaslány členům VVMP k prostudování.
Členům VVMP se navrhuje schválit znění výzvy, včetně doprovodné dokumentace a zmocnit manažera
pro SCLLD k zapracování připomínek z ŘO IROP do výzvy MAS. 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. VVMP32A/2021: Výkonný výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. schvaluje
obsah výzvy MAS Naděje o.p.s. – IROP – Podpora sociálního podnikání – investice – V.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 6
PRO: 6
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VVMP32B/2021: Výkonný výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. schvaluje
finanční alokaci výzvy MAS Naděje o.p.s. – IROP Podpora sociálního podnikání – investice – V.
ve výši 5.794.761,04 Kč.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 6
PRO: 6
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VVMP32C/2021: Výkonný výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. schvaluje
výběrová kritéria pro výběr projektů a způsob jejich hodnocení v rámci výzvy MAS Naděje o.p.s.
– IROP – Podpora sociálního podnikání – investice – V.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 6
PRO: 6
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VVMP32D/2021: Výkonný výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. zmocňuje
manažera pro SCLLD k provedení úprav ve veškeré dokumentace k výzvě MAS Naděje o.p.s. –
IROP – Podpora sociálního podnikání – investice – V., které vzejdou z připomínek řídícího
orgánu IROP.
Ad 10) Diskuse, různé
P. Pillár informoval o nabídce uveřejnit článek v časopise TEMA s informacemi o programovém období 20142020, o výzvách a čerpání v jednotlivých operačních programech a o připravovaném programovém období
2021-2027. Podklady pro článek připraví manažer pro SCLLD.
Ad 11) Závěr jednání
Předsedající P. Pillár poděkoval všem za účast a ukončil jednání VVMP v 16,30 hod.

Zapsala: M. Filipíková

…………………………………..

Ověřil: J. Macháček

…………………………………..

P. Pillár

…………………………………..

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
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha

č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.

11
12
13
14
15
16
17

Prezenční listina
Hlasování per rollam ze dne 10. března 2021
Hlasování per rollam ze dne 13. května 2021
Přihláška k partnerství – Petr Vinař
Přehled partnerské základny
Detail projektu „Zvýšení efektivnosti při zakrmování masného skotu“
Kontrolní list administrativní kontroly projektu „Zvýšení efektivnosti při zakrmování masného
skotu“
Kontrolní list kontroly příloh projektu „Zvýšení efektivnosti při zakrmování masného skotu“
Kontrolní list přijatelnosti projektu „Zvýšení efektivnosti při zakrmování masného skotu“
Kontrolní list věcného hodnocení projektu „Zvýšení efektivnosti při zakrmování masného
skotu“
Zápis z jednání výběrového orgánu
Detail projektu „Žací stroj“
Kontrolní list administrativní kontroly projektu „Žací stroj“
Kontrolní list kontroly příloh projektu „Žací stroj“
Kontrolní list přijatelnosti projektu „Žací stroj“
Kontrolní list věcného hodnocení projektu „Žací stroj“
Detail projektu „Nákup strojního vybavení 2021“
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Příloha
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha

č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Příloha č. 34
Příloha č. 35
Příloha č. 36
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha

č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

Příloha č. 53
Příloha č. 54
Příloha č. 55
Příloha č. 56
Příloha č. 57
Příloha č. 58
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha

č.
č.
č.
č.
č.
č.

59
60
61
62
63
64

Kontrolní list administrativní kontroly projektu „Nákup strojního vybavení 2021“
Kontrolní list kontroly příloh projektu „Nákup strojního vybavení 2021“
Kontrolní list přijatelnosti projektu „Nákup strojního vybavení 2021“
Kontrolní list věcného hodnocení projektu „Nákup strojního vybavení 2021“
Detail projektu „Modernizace farmy SELSKÝ DVŮR“
Kontrolní list administrativní kontroly projektu „Modernizace farmy SELSKÝ DVŮR“
Kontrolní list kontroly příloh projektu „Modernizace farmy SELSKÝ DVŮR“
Kontrolní list přijatelnosti projektu „Modernizace farmy SELSKÝ DVŮR“
Kontrolní list věcného hodnocení projektu „Modernizace farmy SELSKÝ DVŮR“
Detail projektu „Dovybavení provozu Vysoké Březno II“
Kontrolní list administrativní kontroly projektu „Dovybavení provozu Vysoké Březno II“
Kontrolní list kontroly příloh projektu „Dovybavení provozu Vysoké Březno II“
Kontrolní list přijatelnosti projektu „Dovybavení provozu Vysoké Březno II“
Kontrolní list věcného hodnocení projektu „Dovybavení provozu Vysoké Březno II“
Detail projektu „Obnova střechy a krovu kostela sv. Jakuba v Bedřichově Světci“
Kontrolní list administrativní kontroly projektu „Obnova střechy a krovu kostela sv. Jakuba
v Bedřichově Světci“
Kontrolní list kontroly příloh projektu „Obnova střechy a krovu kostela sv. Jakuba
v Bedřichově Světci“
Kontrolní list přijatelnosti projektu „Obnova střechy a krovu kostela sv. Jakuba v Bedřichově
Světci“
kontrolní list věcného hodnocení projektu „Obnova střechy a krovu kostela sv. Jakuba
v Bedřichově Světci“
Detail projektu „Zlepšení vzhledu a vybavenosti obce“
Kontrolní list administrativní kontroly projektu „Zlepšení vzhledu a vybavenosti obce“
Kontrolní list kontroly příloh projektu „Zlepšení vzhledu a vybavenosti obce“
Kontrolní list přijatelnosti projektu „Zlepšení vzhledu a vybavenosti obce“
Kontrolní list věcného hodnocení projektu „Zlepšení vzhledu a vybavenosti obce“
Detail projektu „Obnova fasády kostela sv. Jiljí v Bečově“
Kontrolní list administrativní kontroly projektu „Obnova fasády kostela sv. Jiljí v Bečově“
Kontrolní list kontroly příloh projektu „Obnova fasády kostela sv. Jiljí v Bečově“
Kontrolní list přijatelnosti projektu „Obnova fasády kostela sv. Jiljí v Bečově“
Kontrolní list věcného hodnocení projektu „Obnova fasády kostela sv. Jiljí v Bečově“
Detail projektu „Rekonstrukce kuchyně MŠ Mírová“
Kontrolní list administrativní kontroly projektu „Rekonstrukce kuchyně MŠ Mírová“
Kontrolní list kontroly příloh projektu „Rekonstrukce kuchyně MŠ Mírová“
Kontrolní list přijatelnosti projektu „Rekonstrukce kuchyně MŠ Mírová“
Kontrolní list věcného hodnocení projektu „Rekonstrukce kuchyně MŠ Mírová“
Detail projektu „Vnitřní úpravy soc. zázemí pro zájm. činnost Equipark o.p.s. v obj. č. 1
na pozemku 55/1 Svinčice“
Kontrolní list administrativní kontroly projektu „Vnitřní úpravy soc. zázemí pro zájm. činnost
Equipark o.p.s. v obj. č. 1 na pozemku 55/1 Svinčice“
Kontrolní list kontroly příloh projektu „Vnitřní úpravy soc. zázemí pro zájm. činnost Equipark
o.p.s. v obj. č. 1 na pozemku 55/1 Svinčice“
Kontrolní list přijatelnosti projektu „Vnitřní úpravy soc. zázemí pro zájm. činnost Equipark
o.p.s. v obj. č. 1 na pozemku 55/1 Svinčice“
Kontrolní list věcného hodnocení projektu „Vnitřní úpravy soc. zázemí pro zájm. činnost
Equipark o.p.s. v obj. č. 1 na pozemku 55/1 Svinčice“
Návrh výzvy IROP „Podpora sociálních služeb a komunitních center – investice – III.“
Směrnice č. 10 – Interní postupy při realizaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje
MAS Naděje o.p.s. pro období 2014-2020 pro programový rámec IROP
Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti
Kritéria věcného hodnocení pro aktivitu Rozvoj sociálních služeb
Kritéria věcného hodnocení pro aktivitu Rozvoj komunitních center
Návrh výzvy IROP „Podpora sociálního podnikání – investice – V.“
Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti
Kritéria věcného hodnocení
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