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Místní akční skupina 

Zápis z jednání programového výboru MAS č. 4/2018/PV 
Datum a čas:  17. května 2018 17:00 hod. Přílohy: 3 

Místo jednání:  Polná   Zapisovatel: Ing. Petra Laštovičková 

Předsedající:  Ing. Vojtěch Rosický 

Ověření usnášeníschopnosti jednání: 

Účast členů (dle prezenční listiny): 7 

Plná moc: 0 

Počet hlasů celkem: 7 

Závěr: Přítomných 7 členů z 9, tj. 77,77 %. Dle prezenční listiny veřejný sektor ani žádná ze 

zájmových skupin nemá více než 49 % hlasovacích práv. Jednání programového výboru MAS 

je usnášeníschopné. 
 

 

01. Zahájení, závěry a plnění usnesení SR 

Zasedání zahájil předseda programového výboru Ing. Vojtěch Rosický a ověřil 

usnášeníschopnost jednání. Z jednání se omluvili Ing. Královec a Mgr. Matula. Dále Ing. 

Rosický představil program jednání a projednal plnění usnesení z minulého PV. 

Program jednání: 

1) Zahájení, závěry a plnění usnesení PV 
2) Informace o činnosti MAS, o průběhu výzev PRV 
3) Projednání žádostí o podporu programu OPZ 
4) Interní postupy IROP 
5) Výzvy IROP 
6) Diskuze 
7) Závěr 
Usnesení 01/04/2018/PV 

Programový výbor schvaluje program jednání a pověřuje zápisem jednání Ing. Petru 

Laštovičkovou.  

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0. 

 

02. Informace o činnosti MAS, o průběhu výzev PRV 

M. Vencovská informovala členy PV o činnosti MAS v uplynulém období. Ing. Rosický 

podrobně představil vyhlášenou výzvu č. 2 z PRV, která byla uzavřena 26. 4. 2018. Výzvu 

tvořilo celkem 5 fichí, jejichž alokace činí 11 mil. Kč. Pouze do fiche 4 se nikdo nepřihlásil. 

Velký zájem byl zejména o fichi 1 (Investice do hmotného majetku - Podpora investic v 

zemědělských podnicích). Celkem se do výzvy č. 2 přihlásilo 25 projektů (1 projekt byl 

žadatelem stažen a 1 projekt byl podán pozdě, a proto se nebude hodnotit). Ostatní podané 

projekty jsou v procesu formálního hodnocení.  

Usnesení 02/04/2018/PV 

Programový výbor bere na vědomí informace o činnosti MAS, o průběhu výzev PRV. 
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03. Projednání žádostí o podporu programu OPZ 

P. Laštovičková informovala členy PV o ukončených výzvách OPZ a představila podané 
projekty do jednotlivých výzev a seznámila členy PV se závěry jednání výběrové komise. Do 
OPZ I. byl podán 1 projekt, do OPZ II. byly podány 2 projekty.  
Před zahájením hodnocení všichni přítomní členové PV podepsali etické kodexy a svým 
podpisem ztvrdili, že nejsou ve střetu zájmů a projekt mohou hodnotit. Nikdo z přítomných 
členů programového výboru není ve střetu zájmů. K výběru projektů byly členům PV předem 
zaslány hodnotící tabulky, žádosti o podporu s přílohami a výzvy s přílohami.  
 
Číslo výzvy MAS: 414/03_16_047/CLLD_16_01_155 
Výzva MAS Českomoravské pomezí o.p.s. – Podpora prorodinných aktivit – příměstské 
tábory (I.)  
Finanční alokace výzvy: 2 400 000 Kč 
 
Název projektu: Příměstské tábory v Polné a okolí  

Žadatel: Dům dětí a mládeže Polná, okres Jihlava 

Registrační číslo žádosti: CZ.03.2.65./0.0/0.0/16_047/0009666 

Výběr projektu: Žádost o podporu doporučena k financování  

Celkové způsobilé výdaje v Kč: 991 720,50 Kč 

Bodový zisk: 83,75  

 

Doporučení: 

Programový výbor souhlasí s odůvodněním a výsledkem výběrové komise MAS. V kapitole 

1.1.3.2 Neinvestiční výdaje navrhuje programový výbor krácení v plné výši následujících 

položek: 1.1.3.2.2.01 Termoboxy a várnice pro převoz teplého jídla 4 ks a dále 1.1.3.2.2.02 

Gastronádoby do termoboxů na převoz jídla a to z důvodu, že tyto náklady souvisí s 

nezpůsobilými výdaji projektu (stravné dětí) a nemohou být tedy součástí rozpočtu projektu, 

a dále položku 1.1.3.2.3.01 Paměťové karty do foťáku a kamer, protože tento náklad svým 

charakterem naplňuje definici paměťového média, které patří dle Specifických pravidel 

Operačního programu Zaměstnanost mezi nepřímé náklady. Celkové způsobilé výdaje 

projektu po krácení budou ve výši 955 595,50 Kč (původně v projektu celkové způsobilé 

výdaje byly 991 720,50 Kč). 

Usnesení 03.1/04/2018/PV 

Programový výbor schvaluje projekt Příměstské tábory v Polné a okolí a doporučuje jej 

k financování.  

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0. 

 

Číslo výzvy MAS: 426/03_16_047/CLLD_16_01_155 
Výzva MAS Českomoravské pomezí o.p.s. – Podpora prorodinných aktivit – dětské skupiny, 
školní družiny, kluby, vzdělávání pečujících osob (II.)  
Finanční alokace výzvy: 2 376 000 Kč 
 
Název projektu: Podpora ŠD v Jamném  

Žadatel: Základní škola a mateřská škola Jamné, příspěvková organizace 

Registrační číslo žádosti: CZ.03.2.65./0.0/0.0/16_047/0009663 
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Výběr projektu: Žádost o podporu doporučena k financování  

Celkové způsobilé výdaje v Kč: 1 034 878,00 Kč 

Bodový zisk: 71,25 
 

Doporučení:  

Programový výbor MAS souhlasí s odůvodněním a výsledkem výběrové komise MAS. Jedním 

z nákladů v projektu je nákup vybavení pro realizaci projektu. Tato část rozpočtu vykazuje 

celou řadu nedostatků. K těm nejzásadnějším patří skutečnost, že většina nákladů na 

pořízení vybavení není v projektové žádosti zdůvodněna. Není pak zřejmý důvod jeho 

pořízení, a zda má sloužit při realizaci projektu CS nebo realizačnímu týmu. Na základě toho 

programový výbor navrhuje úplné krácení následujících položek: 1.1.3.2.1.1 – kancelářský 

balík: není zřejmé k jakému účelu má v projektu sloužit a zda bude sloužit CS nebo 

realizačnímu týmu, kde by bylo nutné krátit nákup úvazkem realizačního týmu. V projektu je 

sice plánován nákup stolních počítačových sestav, ale jejich počet neodpovídá počtu 

plánovaných kancelářských balíků; 1.1.3.2.3.02 sestava stolní PC v počtu čtyř kusů: jejich 

nákup není v projektové žádosti zdůvodněn, navrhujeme krácení z důvodu, že se nejedná o 

náklad nikoli nezbytný pro realizaci projektu; 1.1.3.2.3.05 Multifunkční zařízení – tiskárna: 

není zřejmé, k jakému účelu má zařízení sloužit, zda pro CS nebo realizační tým, kde by bylo 

nutné krácení úvazkem, z toho důvodu navrhuje programový výbor úplné krácení jako 

náklad nikoliv nezbytný pro realizaci projektu; 1.1.3.2.3.06 Digitální fotoaparát navrhuje 

programový výbor krácení ze stejného důvodu jako u předchozí položky; 1.1.3.2.3.09 Skříň 

policová: není zdůvodněno v projektové žádosti, realizace bude probíhat ve stávajících 

prostorách ŠD, dojde jenom k rozšíření provozní doby a případně kapacity, programový 

výbor hodnotí jako náklad nikoliv nezbytný pro realizaci projektu. Dalším zásadním 

nedostatkem je špatné druhové zařazení jednotlivých položek – položky 1.1.3.2.3.02 – 

1.1.3.2.3.11 jsou špatně zařazeny do položky Spotřebního materiálu, přestože se zcela zjevně 

jedná o vybavení, jehož doba spotřeby je delší než rok a současně s vysokou jednotkovou 

cenou u jednotlivých položek. Z toho důvodu musí být tyto položky zařazeny do kapitoly 

1.1.3.2.2 Neodpisovaný hmotný majetek. Jako podmínku realizace stanovuje programový 

výbor opravu rozpočtu – správné druhové zařazení jednotlivých položek a úplné krácení 

popsaných položek a s tím spojené krácení nepřímých nákladů projektu. Celkové způsobilé 

výdaje projektu po krácení budou ve výši 903 753,00 Kč (původně v projektu celkové 

způsobilé výdaje byly 1 034 878,00 Kč). 

Usnesení 03.2/04/2018/PV 

Programový výbor schvaluje projekt Podpora ŠD v Jamném a doporučuje jej k financování.  

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0. 
 

Název projektu: Klub Lipánek  

Žadatel: Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa, příspěvková organizace 

Registrační číslo žádosti: CZ.03.2.65./0.0/0.0/16_047/0009664 

Výběr projektu: Žádost o podporu doporučena k financování  

Celkové způsobilé výdaje v Kč: 1 331 233,65 Kč 

Bodový zisk: 83,75 
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Doporučení:  

Programový výbor MAS souhlasí s odůvodněním a výsledkem výběrové komise MAS. 

K nedostatkům žádosti patří, že žadatel opomněl v projektové žádosti uvést obě relevantní 

CS projektu, přestože s nimi při realizaci podle popisu projektu počítá. Jako podmínku 

realizace projektu programový výbor stanovuje doplnění druhé relevantní CS projektu – 

Osoby vracející se na trh práce po návratu z rodičovské dovolené, případně variantně pokud 

žadatel neplánuje tuto CS do projektu zapojit tak upravit jednoznačně popis CS realizace 

projektu, tak aby tato CS nebyla v žádosti zmiňována. Celkové způsobilé výdaje projektu jsou 

ve výši 1 331 233,65 Kč. 

Usnesení 03.3/04/2018/PV 

Programový výbor schvaluje projekt Klub Lipánek a doporučuje jej k financování.  

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0. 
 

04. Interní postupy IROP 

M. Vencovská informovala členy PV o stavu interních postupů IROP. Stále čekáme na 

schválení interních postupů ŘO IROP a teprve po jejich schválení může MAS vyhlašovat výzvy 

z IROP. Z ministerstva máme slíbeno, že tento týden nám zašlou připomínky k dokumentu.  

Usnesení 04/04/2018/PV 

Programový výbor bere na vědomí informace k interním postupům IROP.  
 

05. Výzvy IROP 

S vyhlášením výzev IROP souvisí schválení interních postupů IROP. Po jejich schválení bude 
nejprve vyhlášena výzva IROP 1 – Zkvalitnění podmínek pro hasičské zásahové jednotky. 
Vyhlášení ostatních výzev z IROP je plánováno na červen 2018.  
Usnesení 05/04/2018/PV 

Programový výbor bere na vědomí informace o výzvách IROP.  

 
06. Diskuze 
V rámci diskuze se probíraly plánované výzvy.  

 

07. Závěr – Ing. Rosický poděkoval za účast a ukončil jednání.  

 

 

V Polné dne 17. 5. 2018 

 

……………………………………………                   ………………………………………….  

Ing. Vojtěch Rosický,      Marta Vencovská,        

předseda programového výboru    tajemník MAS 

 


