Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 3 / 2022
z jednání Výkonného výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
ze dne 2. června 2022
v zasedací místnosti MAS Naděje o.p.s.
Přítomni:

M. Mudrochová, S. Nikolova, P. Pillár, M. Filipíková (na základě plné moci od M. Sklenky),
B. Valvoda
T. Harant, L. Haidová
Omluveni:
J. Macháček
(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. Dále informoval členy VVMP, že M. Sklenku zastupuje na základě plné moci M. Filipíková.
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 dostupné
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 2. června 2022
Předsedající jednání předložil návrh na změnu programu – přidání bodů – Zrušení usnesení z jednání
Výkonného výboru Místního partnerství ze dne 20. dubna 2022, – Schválení Výzvy MAS Naděje o.p.s. –
PRV – Žádosti o podporu v rámci operace 19.2.1 – VI. a – Informace k přechodnému období PRV.
Upravený program by poté vypadal takto:
1. Zahájení jednání
2. Schválení programu jednání dne 2. června 2022
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. Zrušení vybraných usnesení Výkonného výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. dne
20. dubna 2022
6. Oprava výběru projektů ve výzvě č. 15/000/00000/342/000153/V005 s názvem „Žádosti o podporu
v rámci operace 19.2.1 – V.“ – PRV
7. Schválení Výzvy MAS Naděje o.p.s. – PRV – Žádosti o podporu v rámci operace 19.2.1 – VI.
8. Informace k přechodnému období PRV
9. Diskuse, různé
10. 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. VVMP24/2022: Výkonný výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
schvaluje upravený program jednání Výkonného výbor Místního partnerství MAS Naděje
o.p.s. dne 2. června 2022.
Ad 3) Volba ověřovatele a jmenování zapisovatele zápisu a usnesení z jednání
Jako ověřovatelka zápisu a usnesení z jednání VVMP je navrhována Michaela Mudrochová.
Zapisovatelkou se navrhuje jmenovat L. Haidovou. Za pořízení zápisu zodpovídá P. Pillár.
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. VVMP25A/2022: Výkonný výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. volí
Michaelu Mudrochovou ověřovatelem zápisu a usnesení z jednání Výkonného výboru
Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. ze dne 2. června 2022.
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Hlasování:
PŘÍTOMNI: 5
PRO: 5
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VVMP25B/2022: Výkonný výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
jmenuje Lucii Haidovou zapisovatelkou zápisu a usnesení z jednání Výkonného výboru
Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. ze dne 2. června 2022.
Za vyhotovení zápisu a usnesení zodpovídá Petr Pillár.
Ad 4) Kontrola plnění usnesení z jednání Výkonného výboru Místního partnerství
MAS Naděje o.p.s.
P. Pillár zrekapituloval všechna usnesení VVMP ze dne 20. dubna 2022 a konstatoval, že z usnesení
nevyplynuly žádné úkoly, které by vyžadovaly podání informace o jejich plnění. V době od posledního
jednání VVMP proběhlo jedno hlasování per rollam. Dle jednacího řádu VVMP se záznam o usnesení
schváleného per rollam připojuje k zápisu z nejbližšího jednání VVMP a je schvalován společně s ním.
Jednalo se o hlasování per rollam vyhlášené dne 25. dubna 2022 (příloha č. 2 tohoto zápisu).
Navrhuje se vzít informaci o plnění usnesení ze dne 20. dubna 2022 a hlasování per rollam 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. VVMP26/2022: 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 20. dubna 2022 a usnesení přijatá formou per rollam. Hlasování
per rollam bude přiloženo k zápisu z jednání dne 2. června 2022.
Ad 5) Zrušení vybraných usnesení Výkonného výboru Místního partnerství MAS
Naděje o.p.s. dne 20. dubna 2022
Manažer pro SCLLD informoval členy VVMP, že jednání je vynuceno administrativním pochybením, při
hodnocení projektů ve výzvě č. 15/000/00000/342/000153/V005 s názvem „Žádosti o podporu v rámci
operace 19.2.1 – V.“ – PRV, kdy došlo na jednání Výběrové komise Místního partnerství dne 19. dubna
2022 k chybnému přidělení počtu bodů u 2 žádostí o podporu. Jednalo se o žádost obce Braňany
s názvem „Úprava okolí budovy OÚ Braňany“ a žádost města Meziboří s názvem „Rekonstrukce podlahy
a osvětlení sálu, výměna sedaček v KZM“. U obou žádostí bylo u kritéria „VH_03“ chybně přiděleno
pouze 10 bodů. Protože se v obou případech jedná o rekonstrukci objektu, měly obě žádosti obdržet
za toto kritérium bodů 20. Protože toto pochybení vedlo k chybnému sestavení pořadí projektů určených
k podpoře, bylo nutné celý proces opakovat a chybné hodnocení opravit. Nové jednání Výběrové komise
Místního partnerství se uskutečnilo dne 24. května 2022, kdy proběhl nový proces hodnocení.
Protože tato chyba vedla i k chybným usnesením Výkonného výboru Místního partnerství MAS
Naděje o.p.s., navrhuje se všechna usnesení týkající se rozhodnutí o podpoře projektů ve výzvě
č. 15/000/00000/342/000153/V005 s názvem „Žádosti o podporu v rámci operace 19.2.1 – V.“ – PRV
zrušit, a to včetně usnesení o převodu části alokace z Fiche č. 1 do Fiche č. 6.
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. VVMP27A/2022: Výkonný výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. ruší
vlastní usnesení č. VVMP21/2022 ze dne 20. dubna 2022.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 5
PRO: 5
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VVMP27B/2022: Výkonný výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. ruší
vlastní usnesení č. VVMP22A/2022; VVMP22B/2022; VVMP22C/2022; VVMP22D/2022;
VVMP22E/2022; VVMP22F/2022; VVMP22G/2022; VVMP22H/2022; VVMP22I/2022;
VVMP22J/2022; VVMP22K/2022; VVMP22L/2022, ze dne 20. dubna 2022.
Ad 6) Oprava výběru projektů ve výzvě č. 15/000/00000/342/000153/V005 s názvem
„Žádosti o podporu v rámci operace 19.2.1 – V.“ – PRV
Manažer pro SCLLD informoval členy VVMP, že před jednáním VVMP bylo telefonicky provedeno šetření
o možném střetu zájmů členů, kteří se zúčastní jednání a výběru žádostí. Z šetření vyplynulo, že u Fiche
č. 1 – Podpora zemědělského podnikání je ve střetu zájmů M. Sklenka, kterého zastupuje M. Filipíková,
která se proto nebude účastnit výběru žádostí o podporu ve Fichi č. 1. Dále bylo zjištěno, že u Fiche č. 6
je ve střetu zájmů P. Pillár a nebude se proto účastnit výběru žádostí ve Fichi č. 6.
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Fiche č. 1 – Podpora zemědělského podnikání
Členové VVMP zahájili proces výběru ve Fichi č. 1. Jednání VVMP opustila M. Filipíková.
Výkonnému výboru Místního partnerství byly k rozhodnutí předloženy tyto projekty:
•

„Farma Obrnice – vytvoření podmínek pro uskladnění a manipulaci sena, zajištění
přepravy krmiva, vody“, (reg. č. 2022-153-005-001-044), žadatel Bc. Zdeněk Záruba,
IČ: 46756141), celkové výdaje, ze kterých je stanovena dotace, činí 286.550,00 Kč (detail žádosti
je přílohou č. 3 tohoto zápisu). Žádost splnila podmínky administrativní kontroly (příloha č. 4 tohoto
zápisu), kontroly příloh (příloha č. 5 tohoto zápisu) a kontroly přijatelnosti (příloha č. 6 tohoto
zápisu) s výsledkem SPLNĚNO, věcného hodnocení (příloha č. 7 tohoto zápisu), kde získala 95 bodů
a byla Výběrovou komisí Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. (dále také VKMP) doporučena
VVMP ke schválení k realizaci (příloha č. 8 tohoto zápisu). Všechna hodnocení byla členům VVMP
předložena na jednání.
•
„Zefektivnění obhospodařování pastvin“, (reg. č. 2022-153-005-001-051), žadatel Michal
Sklenka, IČ: 42138892, celkové výdaje, ze kterých je stanovena dotace, činí 242.000,00 Kč (detail
žádosti je přílohou č. 9 tohoto zápisu). Žádost splnila podmínky administrativní kontroly (příloha
č. 10 tohoto zápisu), kontroly příloh (příloha č. 11 tohoto zápisu) a kontroly přijatelnosti (příloha
č. 12 tohoto zápisu) s výsledkem SPLNĚNO, věcného hodnocení (příloha č. 13 tohoto zápisu),
kde získala 90 bodů a byla VKMP doporučena VVMP ke schválení k realizaci (příloha č. 8 tohoto
zápisu). Všechna hodnocení byla členům VVMP předložena na jednání.
•
„Statek Milá – oprava střechy“, (reg. č. 2022-153-005-001-046), žadatel Matyáš Malý,
IČ: 88035239, celkové výdaje, ze kterých je stanovena dotace, činí 499.000,00 Kč (detail žádosti
je přílohou č. 14 tohoto zápisu). Žádost splnila podmínky administrativní kontroly (příloha č. 15
tohoto zápisu), kontroly příloh (příloha č. 16 tohoto zápisu) a kontroly přijatelnosti (příloha č. 17
tohoto zápisu) s výsledkem SPLNĚNO, věcného hodnocení (příloha č. 18 tohoto zápisu), kde získala
75 bodů a byla VKMP doporučena VVMP ke schválení k realizaci (příloha č. 8 tohoto zápisu).
Všechna hodnocení byla členům VVMP předložena na jednání.
•
„Nákup strojního vybavení 2022“, (reg. č. 2022-153-005-001-052), žadatel David Kratochvíl,
IČ: 68281161, celkové výdaje, ze kterých je stanovena dotace, činí 498.000,00 Kč (detail žádosti
je přílohou č. 19 tohoto zápisu). Žádost splnila podmínky administrativní kontroly (příloha č. 20
tohoto zápisu), kontroly příloh (příloha č. 21 tohoto zápisu) a kontroly přijatelnosti (příloha č. 22
tohoto zápisu) s výsledkem SPLNĚNO, věcného hodnocení (příloha č. 23 tohoto zápisu), kde získala
70 bodů a byla VKMP doporučena VVMP ke schválení k realizaci (příloha č. 8 tohoto zápisu).
Všechna hodnocení VKMP byla členům VVMP předložena při jednání. VVMP se navrhuje shora uvedené
žádosti schválit k realizaci. Jiný návrh nebyl předložen, bylo přistoupeno k hlasování o původním návrhu.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 4
PRO: 4
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VVMP28A/2022: Výkonný výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. bere
na vědomí závěry Výběrové komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. ze dne
24. května 2022 a schvaluje žádost Bc. Zdeňka Záruby, IČ: 46756141 s názvem „Farma
Obrnice – vytvoření podmínek pro uskladnění a manipulaci sena, zajištění přepravy krmiva,
vody“ k realizaci.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 4
PRO: 4
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VVMP28B/2022: Výkonný výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. bere
na vědomí závěry Výběrové komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. ze dne
24. května 2022 a schvaluje žádost Michala Sklenky, IČ: 42138892 s názvem „Zefektivnění
obhospodařování pastvin“ k realizaci.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 4
PRO: 4
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VVMP28C/2022: Výkonný výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. bere
na vědomí závěry Výběrové komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. ze dne
24. května 2022 a schvaluje žádost Matyáše Malého, IČ: 88035239 s názvem „Statek Milá
– oprava střechy“ k realizaci.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 4
PRO: 4
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VVMP28D/2022: Výkonný výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. bere
na vědomí závěry Výběrové komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. ze dne
24. května 2022 a schvaluje žádost Davida Kratochvíla, IČ: 68281161 s názvem „Nákup
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strojního vybavení 2022“ k realizaci.
Na jednání VVMP se vrátila M. Filipíková.
Manažer pro SCLLD informoval členy VVMP, že po schválení žádostí o podporu ve Fichi č. 1 zbývá
z alokované částky 1.150.000,00 Kč k čerpání ještě 358.570,00 Kč. V případě, že u některé Fiche MAS
dojde k nedočerpání finanční alokace stanovené ve výzvě MAS, lze stanovenou finanční částku převést
na jinou Fichi MAS. Členům VVMP se proto navrhuje převést tuto zbylou částku do Fiche č. 6.
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. VVMP29/2022: Výkonný výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
schvaluje přesun zbylé alokace z Fiche č. 1 – Podpora zemědělského podnikání ve výši
358.570,00 Kč do Fiche č. 6 – Základní služby a obnova vesnice ve venkovských oblastech.
Fiche č. 6 – Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech
Členové VVMP zahájili proces výběru ve Fichi č. 6. Jednání VVMP opustil P. Pillár.
Výkonnému výboru Místního partnerství byly k rozhodnutí předloženy tyto projekty:
•

•

•

•

•

•

„Elektronická úřední deska, rekonstrukce stropu v Požární zbrojnici, oplocení prostoru
OÚ a Penzionu“, (reg. č. 2022-153-005-006-040), žadatel obec Louka u Litvínova, IČ: 00266043,
celkové výdaje, ze kterých je stanovena dotace, činí 395.670,00 Kč (detail žádosti je přílohou č. 24
tohoto zápisu). Žádost splnila podmínky administrativní kontroly (příloha č. 25 tohoto zápisu),
kontroly příloh (příloha č. 26 tohoto zápisu) a kontroly přijatelnosti (příloha č. 27 tohoto zápisu)
s výsledkem SPLNĚNO, věcného hodnocení (příloha č. 28 tohoto zápisu), kde získala 80 bodů a byla
VKMP doporučena VVMP ke schválení k realizaci (příloha č. 8 tohoto zápisu). Všechna hodnocení
byla členům VVMP předložena na jednání.
„Obnova střechy a krovu kostela sv. Jakuba v Bedřichově Světci“, (reg. č. 2022-153-005006-049), žadatel Římskokatolická farnost Vtelno u Mostu, IČ: 63124998, celkové výdaje,
ze kterých je stanovena dotace, činí 2.186.081,00 Kč (detail žádosti je přílohou č. 29 tohoto zápisu).
Žádost splnila podmínky administrativní kontroly (příloha č. 30 tohoto zápisu), kontroly příloh
(příloha č. 31 tohoto zápisu) a kontroly přijatelnosti (příloha č. 32 tohoto zápisu) s výsledkem
SPLNĚNO, věcného hodnocení (příloha č. 33 tohoto zápisu), kde získala 80 bodů a byla VKMP
doporučena VVMP ke schválení k realizaci (příloha č. 8 tohoto zápisu). Všechna hodnocení byla
členům VVMP předložena na jednání.
„Pořízení techniky pro kulturní akce pro veřejnost v obci Lišnice“, (reg. č. 2022-153-005006-042), žadatel obec Lišnice, IČ: 00266019, celkové výdaje, ze kterých je stanovena dotace, činí
251.529,00 Kč (detail žádosti je přílohou č. 34 tohoto zápisu). Žádost splnila podmínky
administrativní kontroly (příloha č. 35 tohoto zápisu), kontroly příloh (příloha č. 36 tohoto zápisu)
a kontroly přijatelnosti (příloha č. 37 tohoto zápisu) s výsledkem SPLNĚNO, věcného hodnocení
(příloha č. 38 tohoto zápisu), kde získala 75 bodů a byla VKMP doporučena VVMP ke schválení
k realizaci (příloha č. 8 tohoto zápisu). Všechna hodnocení byla členům VVMP předložena
na jednání.
„Vybavení hasičské zbrojnice technikou pro výkon služby JSDH obce – kategorie
JPO V“, (reg. č. 2022-153-005-006-048), žadatel obec Malé Březno, IČ: 00266060, celkové výdaje,
ze kterých je stanovena dotace, činí 850.000,00 Kč (detail žádosti je přílohou č. 39 tohoto zápisu).
Žádost splnila podmínky administrativní kontroly (příloha č. 40 tohoto zápisu), kontroly příloh
(příloha č. 41 tohoto zápisu) a kontroly přijatelnosti (příloha č. 42 tohoto zápisu) s výsledkem
SPLNĚNO, věcného hodnocení (příloha č. 43 tohoto zápisu), kde získala 75 bodů a byla VKMP
doporučena VVMP ke schválení k realizaci (příloha č. 8 tohoto zápisu). Všechna hodnocení byla
členům VVMP předložena na jednání.
„Úprava okolí budovy OÚ Braňany“, (reg. č. 2022-153-005-006-047), žadatel obec Braňany,
IČ: 00265845, celkové výdaje, ze kterých je stanovena dotace, činí 890.000,00 Kč (detail žádosti
je přílohou č. 44 tohoto zápisu). Žádost splnila podmínky administrativní kontroly (příloha č. 45
tohoto zápisu), kontroly příloh (příloha č. 46 tohoto zápisu) a kontroly přijatelnosti (příloha č. 47
tohoto zápisu) s výsledkem SPLNĚNO, věcného hodnocení (příloha č. 48 tohoto zápisu), kde získala
85 bodů a byla VKMP doporučena VVMP ke schválení k realizaci (příloha č. 8 tohoto zápisu).
Všechna hodnocení byla členům VVMP předložena na jednání.
„Rozšíření veřejného osvětlení, ulice Nádražní, Obrnice“, (reg. č. 2022-153-005-006-038),
žadatel obec Obrnice, IČ: 00266116, celkové výdaje, ze kterých je stanovena dotace, činí
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521.397,00 Kč (detail žádosti je přílohou č. 49 tohoto zápisu). Žádost splnila podmínky
administrativní kontroly (příloha č. 50 tohoto zápisu), kontroly příloh (příloha č. 51 tohoto zápisu)
a kontroly přijatelnosti (příloha č. 52 tohoto zápisu) s výsledkem SPLNĚNO, věcného hodnocení
(příloha č. 53 tohoto zápisu), kde získala 60 bodů a byla VKMP doporučena VVMP ke schválení
k realizaci (příloha č. 8 tohoto zápisu). Všechna hodnocení byla členům VVMP předložena
na jednání.
•
„Vybavení kulturního domu Stropník v Oseku“, (reg. č. 2022-153-005-006-039), žadatel
město Osek, IČ: 00266558, celkové výdaje, ze kterých je stanovena dotace, činí 1.500.000,00 Kč
(detail žádosti je přílohou č. 54 tohoto zápisu). Žádost splnila podmínky administrativní kontroly
(příloha č. 55 tohoto zápisu), kontroly příloh (příloha č. 56 tohoto zápisu) a kontroly přijatelnosti
(příloha č. 57 tohoto zápisu) s výsledkem SPLNĚNO, věcného hodnocení (příloha č. 58 tohoto
zápisu), kde získala 60 bodů a byla VKMP doporučena VVMP ke schválení k realizaci (příloha č. 8
tohoto zápisu). Všechna hodnocení byla členům VVMP předložena na jednání.
•
„Rekonstrukce podlahy a osvětlení sálu, výměna sedaček v KZM“, (reg. č. 2022-153-005006-045), žadatel město Meziboří, IČ: 00266086, celkové výdaje, ze kterých je stanovena dotace,
činí 2.988.248,00 Kč (detail žádosti je přílohou č. 59 tohoto zápisu). Žádost splnila podmínky
administrativní kontroly (příloha č. 60 tohoto zápisu), kontroly příloh (příloha č. 61 tohoto zápisu)
a kontroly přijatelnosti (příloha č. 62 tohoto zápisu) s výsledkem SPLNĚNO, věcného hodnocení
(příloha č. 63 tohoto zápisu), kde získala 65 bodů a byla VKMP doporučena VVMP ke schválení
k realizaci (příloha č. 8 tohoto zápisu). Všechna hodnocení byla členům VVMP předložena
na jednání.
Alokace pro Fichi č. 6 byla vyhlášena ve výši 1.920.707,00 Kč. Po převedení zbytku alokace z Fiche č. 1
(v souladu s usnesením č. VVMP29/2022), činí nově alokovaná částka pro Fichi č. 6 celkem
2.279.277,00 Kč. Žádosti byly seřazeny dle bodového hodnocení. Pokud u žádostí dojde k rovnosti bodů,
rozhoduje, dle Směrnice č. 11 – Interní postupy při realizaci Strategie komunitně vedeného místního
rozvoje MAS Naděje o.p.s. na období 2014-2020 pro programový rámec Programu rozvoje venkova,
výše celkových způsobilých výdajů projektu. Žádosti s nižšími celkovými způsobilými výdaji budou
podpořeny přednostně. Po uplatnění tohoto kritéria byly doporučeny k podpoře projekty obce Braňany
a obce Louka u Litvínova.
Třetím projektem v pořadí byl projekt Římskokatolické farnosti Vtelno u Mostu „Obnova střechy a krovu
kostela sv. Jakuba v Bedřichově Světci“, (reg. č. 2022-153-005-006-049). K jeho plné podpoře však
nepostačuje schválená alokace a k jeho plné podpoře chybí částka ve výši 498.123,00 Kč. Pokud finanční
alokace na danou výzvu neumožňuje plnou podporu všech projektů, z posledního projektu, který
vyhověl věcnému hodnocení a nepostačuje na něj alokace, se stává tzv. hraniční projekt.
Dle odstavce 7.2. shora citované Směrnice č. 11 (Interní postupy PRV), lze hraniční projekty podpořit
ze zbytků alokace předešlé výzvy z programového rámce PRV. Takovou výzvou, u které nedošlo
k plnému vyčerpání alokace je „Výzva MAS Naděje o.p.s. – PRV – Žádosti o podporu v rámci operace
19.2.1 – IV“. V této výzvě se nevyčerpalo celkem 1.529.689,00 Kč a část takto nevyčerpaných
finančních prostředků lze tedy použít na podporu „hraničního projektu“. Celkem by na podporu
hraničního projektu z takto nevyčerpaných prostředků bylo použito 498.123,00 Kč a projekt
Římskokatolické farnosti Vtelno u Mostu „Obnova střechy a krovu kostela sv. Jakuba v Bedřichově
Světci“, (reg. č. 2022-153-005-006-049), by mohl být plně podpořen.
Po převedení částky 498.123,00 na podporu hraničního projektu ve „Výzvě MAS Naděje o.p.s. – PRV –
Žádosti o podporu v rámci operace 19.2.1 – V“, tvoří zbylá alokace z „Výzvy MAS Naděje o.p.s. – PRV –
Žádosti o podporu v rámci operace 19.2.1 – IV“, částku 1.031.566,00 Kč.
Ta už nemůže být již použita na podporu dalších projektů v aktuálně hodnocené výzvě, protože dalším
projektům bylo přiděleno nižší bodové hodnocení a statut hraničního projektu se jich tak již netýká.
Zbylá alokace ve výši 1.031.566,00 Kč bude převedena do další výzvy, kterou MAS plánuje vyhlásit ještě
v červnu 2022.
Po seřazení projektů podle bodového hodnocení a při použití finančních prostředků na hraniční projekt
se navrhují k podpoře následující projekty:
• Úprava okolí budovy OÚ Braňany
• Elektronická úřední deska, rekonstrukce stropu v Požární zbrojnici, oplocení prostoru OÚ
a Penzionu
• Obnova střechy a krovu kostela sv. Jakuba v Bedřichově Světci
Ostatní žádosti nebudou podpořeny.
Jiné návrhy nebyly předloženy, ani nebyly vzneseny žádné připomínky, bylo přistoupeno k hlasování.
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Hlasování:
PŘÍTOMNI: 4
PRO: 4
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VVMP30/2022: Výkonný výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
schvaluje navýšení alokace ve Fichi č. 6 o částku 498.123,00 Kč z „Výzvy MAS Naděje o.p.s.
– PRV – Žádosti o podporu v rámci operace 19.2.1 – IV.“ na podporu hraničního projektu
ve „Výzvě MAS Naděje o.p.s. – PRV – Žádosti o podporu v rámci operace 19.2.1 – V.“
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 4
PRO: 4
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VVMP31A/2022: Výkonný výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. bere
na vědomí závěry Výběrové komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. ze dne
24. května 2022 a schvaluje žádost obce Braňany, IČ: 00265845 s názvem „Úprava okolí
budovy OÚ Braňany“ k realizaci.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 4
PRO: 4
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VVMP31B/2022: Výkonný výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. bere
na vědomí závěry Výběrové komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. ze dne
24. května 2022 a schvaluje žádost obce Louka u Litvínova, IČ: 00266043 s názvem
„Elektronická úřední deska, rekonstrukce stropu v Požární zbrojnici, oplocení prostoru OÚ
a Penzionu“ k realizaci.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 4
PRO: 4
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VVMP31C/2022: Výkonný výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. bere
na vědomí závěry Výběrové komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. ze dne
24. května 2022 a schvaluje žádost Římskokatolické farnosti Vtelno u Mostu, IČ: 63124998
s názvem „Obnova střechy a krovu kostela sv. Jakuba v Bedřichově Světci“ k realizaci.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 4
PRO: 4
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VVMP31D/2022: Výkonný výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. bere
na vědomí závěry Výběrové komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. ze dne
24. května 2022 a neschvaluje žádost obce Lišnice, IČ: 00266019 s názvem „Pořízení
techniky pro kulturní akce pro veřejnost v obce Lišnice“ k realizaci.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 4
PRO: 4
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VVMP31E/2022: Výkonný výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. bere
na vědomí závěry Výběrové komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. ze dne
24. května 2022 a neschvaluje žádost obce Malé Březno, IČ: 00266060 s názvem „Vybavení
hasičské techniky pro výkon služby JSDH obce – kategorie JPO V“ k realizaci.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 4
PRO: 4
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VVMP31F/2022: Výkonný výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. bere
na vědomí závěry Výběrové komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. ze dne
24. května 2022 a neschvaluje žádost města Meziboří, IČ: 00266086 s názvem
„Rekonstrukce podlahy a osvětlení sálu, výměna sedaček v KZM“ k realizaci.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 4
PRO: 4
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VVMP31G/2022: Výkonný výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. bere
na vědomí závěry Výběrové komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. ze dne
24. května 2022 a neschvaluje žádost obce Obrnice, IČ: 00266116 s názvem „Rozšíření
veřejného osvětlení, ulice Nádražní, Obrnice“ k realizaci.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 4
PRO: 4
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VVMP31H/2022: Výkonný výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. bere
na vědomí závěry Výběrové komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. ze dne
24. května 2022 a neschvaluje žádost města Osek, IČ: 00266558 s názvem „Vybavení
kulturního domu Stropník v Oseku“ k realizaci.
Na jednání se vrátil P. Pillár.
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Ad 7)

Schválení Výzvy MAS Naděje o.p.s. – PRV – Žádosti o podporu v rámci operace
19.2.1 – VI.
Manažer pro SCLLD předložil členům VVMP návrh „Výzvy MAS Naděje o.p.s. – PRV – Žádosti o podporu
v rámci operace 19.2.1 – VI.“ (příloha č. 64 tohoto zápisu), návrh preferenčních kritérií pro Fichi č. 6
(příloha č. 65 tohoto zápisu) a podrobný popis Fichí (příloha č. 66 tohoto zápisu). Vyhlášení je plánováno
na 21. června 2022, vyhlášena bude pouze Fiche č. 6 a alokace bude činit 1.031.566,00 Kč.
M. Mudrochová se zeptala, zda do přechodného období budou moci podat žádost o podporu obce, které
byly přijaty do nového programového období (obce Volevčice, Jeníkov a město Horní Jiřetín). Manažer
pro SCLLD odpověděl, že tyto obce byly přijaty zpětně do období 2014-2020, tzn. že do výzvy
v přechodném období podat žádost o podporu mohou.
Pokud by ze strany řídícího orgánu došlo k posunutí termínu, nebo jiným připomínkám, bude manažer
pro SCLLD členy VVMP informovat, a o změnách by bylo hlasováno per rollam. Jiný návrh nebyl
předložen, ani nebyly vzneseny žádné připomínky, bylo přistoupeno k hlasování.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 5
PRO: 5
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VVMP32A/2022: Výkonný výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
schvaluje obsah výzvy „Výzva MAS Naděje o.p.s. – PRV – Žádosti o podporu v rámci operace
19.2.1 – VI. – Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 – VI.“.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 5
PRO: 5
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VVMP32B/2022: Výkonný výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
schvaluje obsah Fiche č. 6 v rámci výzvy „Výzva MAS Naděje o.p.s. – PRV – Žádosti
o podporu v rámci operace 19.2.1 – Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 – VI.“
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 5
PRO: 5
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VVMP32C/2022: Výkonný výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
schvaluje finanční alokaci pro Fichi č. 6 v rámci výzvy „Výzva MAS Naděje o.p.s. – PRV –
Žádosti o podporu v rámci operace 19.2.1 – Programu rozvoje venkova na období
2014-2020 – VI.“ v celkové předpokládané výši 1.031.566,00 Kč.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 5
PRO: 5
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VVMP32D/2022: Výkonný výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
zmocňuje manažera pro SCLLD k zapracování připomínek řídícího orgánů OP PRV do textu
výzvy a preferenčních kritérií pro Fichi č. 6 – Základní služby a obnova vesnic
ve venkovských oblastech“.
Ad 8) Informace k přechodnému období PRV
Manažer pro SCLLD informoval členy VVMP, že se Společnosti podařilo splnit milník 70 % zazávazkované
alokace PRV. Dne 4. května 2022 tak obdržela Společnost od Řídícího orgánu MZe Dodatek č. 2
k akceptačnímu dopisu o schválení Programového rámce Programu rozvoje venkova Strategie
komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny Naděje o.p.s. pro období 2014-2020.
Dodatek se týkal navýšení finanční alokace na přechodné období o částku 5.629.600,00 Kč. Výše alokace
byla vypočtena dle rozlohy a počtu obyvatel příslušné strategie. Aby mohla MAS vyhlásit výzvy, včetně
všech procesů spojených s výzvou, na navýšenou alokaci, bude muset provést změnu strategie, která
bude schválena ŘO PRV.
Navrhuje se vzít informaci o přechodném období PRV na vědomí. Jiný návrh nebyl předložen, ani nebyly
vzneseny žádné připomínky, bylo přistoupeno k hlasování.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 5
PRO: 5
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VVMP33/2022: Výkonný výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. bere
na vědomí informaci k přechodnému období Programu rozvoje venkova.
Ad 9) Diskuse, různé
V rámci diskuse nebyly vzneseny žádné připomínky.
Ad 10) Závěr jednání
Předsedající P. Pillár poděkoval všem za účast a ukončil jednání VVMP v 17,00 hod.
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Zapsala: L. Haidová

…………………………………..

Ověřila: M. Mudrochová

…………………………………..

P. Pillár

…………………………………..
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Příloha č. 25
Příloha č. 26
Příloha č. 27
Příloha č. 28
Příloha č. 29
Příloha č. 30
Příloha č. 31
Příloha č. 32
Příloha č. 33
Příloha č. 34
Příloha č. 35

Prezenční listina
Hlasování per rollam vyhlášené dne 25. dubna 2022
Detail žádosti „Farma Obrnice – vytvoření podmínek pro uskladnění a manipulaci sena,
zajištění přepravy krmiva, vody“
Kontrolní list administrativní kontroly žádosti „Farma Obrnice – vytvoření podmínek
pro uskladnění a manipulaci sena, zajištění přepravy krmiva, vody“
Kontrolní list příloh žádosti „Farma Obrnice – vytvoření podmínek pro uskladnění
a manipulaci sena, zajištění přepravy krmiva, vody“
Kontrolní list přijatelnosti žádosti „Farma Obrnice – vytvoření podmínek pro uskladnění
a manipulaci sena, zajištění přepravy krmiva, vody“
Kontrolní list věcného hodnocení žádosti „Farma Obrnice – vytvoření podmínek
pro uskladnění a manipulaci sena, zajištění přepravy krmiva, vody“
Zápis z jednání výběrového orgánu
Detail žádosti „Zefektivnění obhospodařování pastvin“
Kontrolní list administrativní kontroly žádosti „Zefektivnění obhospodařování pastvin“
Kontrolní list příloh žádosti „Zefektivnění obhospodařování pastvin“
Kontrolní list přijatelnosti žádosti „Zefektivnění obhospodařování pastvin“
Kontrolní list věcného hodnocení žádosti „Zefektivnění obhospodařování pastvin“
Detail žádosti „Statek Milá – oprava střechy“
Kontrolní list administrativní kontroly žádosti „Statek Milá – oprava střechy“
Kontrolní list příloh žádosti „Statek Milá – oprava střechy“
Kontrolní list přijatelnosti žádosti „Statek Milá – oprava střechy“
Kontrolní list věcného hodnocení žádosti „Statek Milá – oprava střechy“
Detail žádosti „Nákup strojního vybavení 2022“
Kontrolní list administrativní kontroly žádosti „Nákup strojního vybavení 2022“
Kontrolní list příloh žádosti „Nákup strojního vybavení 2022“
Kontrolní list přijatelnosti žádosti „Nákup strojního vybavení 2022“
Kontrolní list věcného hodnocení žádosti „Nákup strojního vybavení 2022“
Detail žádosti „Elektronická úřední deska, rekonstrukce stropu v Požární zbrojnici,
oplocení prostoru OÚ a Penzionu“
Kontrolní list administrativní kontroly žádosti „Elektronická úřední deska, rekonstrukce
stropu v Požární zbrojnici, oplocení prostoru OÚ a Penzionu“
Kontrolní list příloh žádosti „Elektronická úřední deska, rekonstrukce stropu v Požární
zbrojnici, oplocení prostoru OÚ a Penzionu“
Kontrolní list přijatelnosti žádosti „Elektronická úřední deska, rekonstrukce stropu
v Požární zbrojnici, oplocení prostoru OÚ a Penzionu“
Kontrolní list věcného hodnocení žádosti „Elektronická úřední deska, rekonstrukce
stropu v Požární zbrojnici, oplocení prostoru OÚ a Penzionu“
Detail žádosti „Obnova střechy a krovu kostela sv. Jakuba v Bedřichově Světci“
kontrolní list administrativní kontroly žádosti „Obnova střechy a krovu kostela sv. Jakuba
v Bedřichově Světci“
Kontrolní list příloh žádosti „Obnova střechy a krovu kostela sv. Jakuba v Bedřichově
Světci“
Kontrolní list přijatelnosti žádosti „Obnova střechy a krovu kostela sv. Jakuba
v Bedřichově Světci“
Kontrolní list věcného hodnocení žádosti „Obnova střechy a krovu kostela sv. Jakuba
v Bedřichově Světci“
Detail žádosti „Pořízení techniky pro kulturní akce pro veřejnost v obci Lišnice“
Kontrolní list administrativní kontroly žádosti „Pořízení techniky pro kulturní akce
pro veřejnost v obci Lišnice“
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Příloha
Příloha
Příloha

č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.

44
45
46
47
48
49
50

Příloha č. 51
Příloha č. 52
Příloha č. 53
Příloha č. 54
Příloha č. 55
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha

č.
č.
č.
č.
č.

56
57
58
59
60

Příloha č. 61
Příloha č. 62
Příloha č. 63
Příloha č. 64
Příloha č. 65
Příloha č. 66

Kontrolní list příloh žádosti „Pořízení techniky pro kulturní akce pro veřejnost v obci
Lišnice“
Kontrolní list přijatelnosti žádosti „Pořízení techniky pro kulturní akce pro veřejnost
v obci Lišnice“
Kontrolní list věcného hodnocení žádosti „Pořízení techniky pro kulturní akce
pro veřejnost v obci Lišnice“
Detail žádosti „Vybavení hasičské zbrojnice technikou pro výkon služby JSDH obce –
kategorie JPO V“
Kontrolní list administrativní kontroly žádosti „Vybavení hasičské zbrojnice technikou
pro výkon služby JSDH obce – kategorie JPO V“
Kontrolní list příloh žádosti „Vybavení hasičské zbrojnice technikou pro výkon služby
JSDH obce – kategorie JPO V“
Kontrolní list přijatelnosti žádosti „Vybavení hasičské zbrojnice technikou pro výkon
služby JSDH obce – kategorie JPO V“
Kontrolní list věcného hodnocení žádosti „Vybavení hasičské zbrojnice technikou
pro výkon služby JSDH obce – kategorie JPO V“
Detail žádosti „Úprava okolí budovy OÚ Braňany“
Kontrolní list administrativní kontroly žádosti „Úprava okolí budovy OÚ Braňany“
Kontrolní list příloh žádosti „Úprava okolí budovy OÚ Braňany“
Kontrolní list přijatelnosti žádosti „Úprava okolí budovy OÚ Braňany“
Kontrolní list věcného hodnocení žádosti „Úprava okolí budovy OÚ Braňany“
Detail žádosti „Rozšíření veřejného osvětlení, ulice Nádražní, Obrnice“
Kontrolní list administrativní kontroly žádosti „Rozšíření veřejného osvětlení, ulice
Nádražní, Obrnice“
Kontrolní list příloh žádosti „Rozšíření veřejného osvětlení, ulice Nádražní, Obrnice“
Kontrolní list přijatelnosti žádosti „Rozšíření veřejného osvětlení, ulice Nádražní,
Obrnice“
Kontrolní list věcného hodnocení žádosti „Rozšíření veřejného osvětlení, ulice Nádražní,
Obrnice“
Detail žádosti „Vybavení kulturního domu Stropník v Oseku“
Kontrolní list administrativní kontroly žádosti „Vybavení kulturního domu Stropník
v Oseku“
Kontrolní list příloh žádosti „Vybavení kulturního domu Stropník v Oseku“
Kontrolní list přijatelnosti žádosti „Vybavení kulturního domu Stropník v Oseku“
Kontrolní list věcného hodnocení žádosti „Vybavení kulturního domu Stropník v Oseku“
Detail žádosti „Rekonstrukce podlahy a osvětlení sálu, výměna sedaček v KZM“
Kontrolní list administrativní kontroly žádosti „Rekonstrukce podlahy a osvětlení sálu,
výměna sedaček v KZM“
Kontrolní list příloh žádosti „Rekonstrukce podlahy a osvětlení sálu, výměna sedaček
v KZM“
Kontrolní list přijatelnosti žádosti „Rekonstrukce podlahy a osvětlení sálu, výměna
sedaček v KZM“
Kontrolní list věcného hodnocení žádosti „Rekonstrukce podlahy a osvětlení sálu,
výměna sedaček v KZM“
Návrh „Výzvy MAS Naděje o.p.s. – PRV – Žádosti o podporu v rámci operace 19.2.1 –
VI.“
Návrh preferenčních kritérií pro Fichi č. 6
Podrobný popis Fichí
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