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Místní partnerství  
 

Zápis z jednání programového výboru MAS č. 4/2019/PV 
 

Datum a čas:  4. června 2019 od 17:00 hod  Přílohy: 3 

Místo jednání: kancelář MAS, Polná Zapisovatel: Ing. Petra Laštovičková 

Předsedající:  Ing. Vojtěch Rosický 

Ověření usnášeníschopnosti jednání: 
Účast členů (dle prezenční listiny): 6 
Plná moc: 0 
Závěr: Přítomno 6 členů z 9, tj. 66,66 %. 
Dle prezenční listiny veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nemá více než 49 % 
hlasovacích práv. Jednání programového výboru je usnášeníschopné. 

 

 

01. Zahájení, závěry a plnění usnesení minulého jednání  

Jednání zahájil předseda programového výboru Ing. Vojtěch Rosický a ověřil 

usnášeníschopnost jednání. Z jednání se omluvili Mgr. Matula, Ing. Čížek a Ing. Baloun. Ing. 

Rosický představil program jednání: 

Program jednání: 

1) Zahájení, závěry a plnění usnesení minulého jednání 
2) Informace o činnosti MAS 
3) Projednání a schválení žádostí IROP Investice do škol a školských zařízení včetně  
        vybavení  
4) Zajištění využití stanu a pódia  
5) Evaluace 
6) Výsledek auditu za rok 2018 
7) Informace o podaných žádostech 4. výzvy PRV 
8) Diskuze 
9) Závěr 
Usnesení 01/04/2019/PV 

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

Laštovičkovou.  

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0. 

 

02. Informace o činnosti MAS 

M. Vencovská informovala členy PV o činnosti MAS za období od posledního jednání správní 

rady. M. Vencovská informovala o proběhlé kontrole z Centra pro regionální rozvoj ČR (CRR) 

z Územního odboru IROP pro Kraj Vysočina. Každý rok minimálně jednou musí pracovníci 

CRR navštívit a zkontrolovat proces hodnocení výběrového orgánu – výběrové komise v 

IROP. Pracovníci CRR se zúčastnili jednání hodnotitelské a výběrové komise 9. 5. 2019, kde 

byly hodnoceny projekty z 2. výzvy IROP – Investice do škol a školských zařízení včetně 

vybavení. Pracovníci CRR vydali k proběhlému jednání doporučení pro další výzvy, v interní 

dokumentaci MAS je rozdílně popsán postup pro věcné hodnocení a kontrolní skupina v této 
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záležitosti vydává doporučení o uvedení interní dokumentace MAS do souladu s postupy pro 

věcné hodnocení. MAS obdržela záznam z monitorovací návštěvy se závěrem, že uvedené 

nedostatky nemají vliv na hodnocení MAS a jednání výběrové komise proběhlo v souladu se 

všemi schválenými interními dokumenty MAS. Dále byli členové PV informováni o tzv. 

Šablonách, se kterými M. Vencovská pomáhá ZŠ a MŠ v území. Postupně dojíždí projekty 

zapojené do Šablon I., dělají se zprávy o realizaci a nové školy vstupují do následujících 

Šablon II.  

V polovině března byla vyhlášena 1. výzva z Operačního programu Životní prostředí – 

Realizace sídelní zeleně. Příjem žádostí o podporu potrvá do 30. 9. 2019 z důvodu časové 

náročnosti na přípravu požadovaných dokumentů. Alokace výzvy činí 10.000.000 Kč. 

Připravuje se seminář pro žadatele, který se uskuteční 17. června 2019.  

Další informace se týkaly ukončení etapy ve 4. 2 (režijní náklady MAS), kde byla 

schválena výše způsobilých výdajů za 2. etapu ve výši 1 870 494,04 Kč. Při kontrole žádosti o 

platbu byly identifikovány nezpůsobilé výdaje ve výši 1 181,40 Kč, jednalo se o neuznatelné 

cestovné a překročení mzdových limitů. Nejpozději do 10 dnů by měly být finanční 

prostředky ve výši přibližně 612.000,00 Kč převedeny na účet MAS. Jedná se o částku 

sníženou o průběžné platby v průběhu roku 2018.  

Další aktivitou v rámci MA21 byla soutěž „Matka Země“, jejíž výstava probíhala 

v polenské synagoze na přelomu května a června. Letošní ročník soutěže byl zaměřen na 

téma „Život v lese“ a soutěže se opět zúčastnilo několik ZŠ a MŠ z regionu.  

Usnesení 02/04/2019/PV 

Programový výbor bere na vědomí informace o činnosti MAS. 
 

03. Projednání a schválení žádostí IROP Investice do škol a školských zařízení včetně 
vybavení  
M. Vencovská informovala členy PV o ukončené 2. výzvě IROP – Investice do škol a školských 

zařízení včetně vybavení a představila podané projekty do této výzvy a seznámila členy PV se 

závěry jednání výběrové komise. Do 2. výzvy IROP byly podány 4 projekty.  

Před zahájením hodnocení přítomní členové PV podepsali etické kodexy a svým podpisem 

ztvrdili, že nejsou ve střetu zájmů a projekty mohou hodnotit. K výběru projektů byly členům 

PV předem zaslány podklady k hodnocení. 

 

Číslo výzvy MAS: 216/06_16_075/CLLD_16_01_155 

2. výzva MAS Českomoravské pomezí – IROP – Investice do škol a školských zařízení včetně 

vybavení  

Finanční alokace výzvy: 9 603 730,00 Kč 

 

1. Název projektu: Zlepšení podmínek technického, praktického a digitálního vzdělávání - 

škola Lípa 

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

Registrační číslo žádosti: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0011158 

Výsledek věcného hodnocení: Žádost o podporu splnila podmínky věcného hodnocení 

Celkové způsobilé výdaje: 1.840.883,00 Kč 
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Celková výše dotace: 1.748.838,85 Kč 

Bodový zisk: 100 

 

Doporučení: 

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

způsobilé výdaje projektu jsou ve výši 1.840.883,00 Kč a požadovaná výše dotace 

1.748.838,85 Kč. 

Usnesení 03.1/04/2019/PV 

Programový výbor schvaluje projekt Zlepšení podmínek technického, praktického a 

digitálního vzdělávání - škola Lípa a doporučuje jej k financování.  

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.  

 

2. Název projektu: Zlepšení kvality vzdělávání žáků ZŠ Zhoř 

Žadatel: Základní škola a Mateřská škola Zhoř, okres Jihlava, příspěvková organizace 

Registrační číslo žádosti: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0010556 

Výsledek věcného hodnocení: Žádost o podporu splnila podmínky věcného hodnocení 

Celkové způsobilé výdaje: 1.983.646,35 Kč 

Celková výše dotace: 1.884.464,03 Kč 

Bodový zisk: 80 

 

Doporučení: 

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

způsobilé výdaje projektu jsou ve výši 1.983.646,35 Kč a požadovaná výše dotace 

1.884.464,03 Kč. 

Usnesení 03.2/04/2019/PV 

Programový výbor schvaluje projekt Zlepšení kvality vzdělávání žáků ZŠ Zhoř a doporučuje 

jej k financování.  

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.  

 

3. Název projektu: Revitalizace prostorů pro odborné učebny v ZŠ Zhoř 

Žadatel: Obec Zhoř 

Registrační číslo žádosti: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0010582 

Výsledek věcného hodnocení: Žádost o podporu splnila podmínky věcného hodnocení 

Celkové způsobilé výdaje: 1.985.675,35 Kč 

Celková výše dotace: 1.886.391,58 Kč 

Bodový zisk: 80 

 

Doporučení: 

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

způsobilé výdaje projektu jsou ve výši 1.985.675,35 Kč a požadovaná výše dotace 

1.886.391,58 Kč. 

Usnesení 03.3/04/2019/PV 
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Programový výbor schvaluje projekt Revitalizace prostorů pro odborné učebny v ZŠ Zhoř a 

doporučuje jej k financování.  

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.  

 

4. Název projektu: Modernizace odborné učebny fyziky v ZŠ Polná 

Žadatel: Základní škola Polná, okres Jihlava 

Registrační číslo žádosti: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0011132 

Výsledek věcného hodnocení: Žádost o podporu splnila podmínky věcného hodnocení 

Celkové způsobilé výdaje: 1.999.999,63 Kč 

Celková výše dotace: 1.899.999,64 Kč  

Bodový zisk: 50  
 

Doporučení: 

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

způsobilé výdaje projektu jsou ve výši 1.999.999,63 Kč a požadovaná výše dotace 

1.899.999,64 Kč. 

Usnesení 03.4/04/2019/PV 

Programový výbor schvaluje projekt Modernizace odborné učebny fyziky v ZŠ Polná a 

doporučuje jej k financování.  

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.  

 
04. Zajištění využití stanu a pódia  
M. Vencovská seznámila členy PV o možnostech využití výstupů projektu „S nůší do světa 

řemesel“ po ukončení udržitelnosti.  

Usnesení 04/04/2019/PV 

Programový výbor bere na vědomí informace k zajištění využití stanu a pódia. 
 
05. Evaluace  
Evaluací MAS jsme se zabývali od začátku roku 2019. V rámci sebehodnocení MAS 31. 1. 

2019 proběhla tzv. fokusní skupina na téma „Rozvoj regionu MAS Českomoravské pomezí“. 

Tato aktivita navazovala na kulaté stoly konané v roce 2013 s cílem zjistit, co se za uplynulé 

roky změnilo a zmapovat potřebnost dalších projektů či aktivit v rozvoji území MAS ČMP. 

Evaluace se skládá ze tří oblastí, které pracovníci MAS vypracovali. Jedná se o oblast A - 

Interní procesy a postupy implementace SCLLD na úrovni nositele SCLLD, oblast B - 

Relevance SCLLD a oblast C - Výstupy a výsledky implementace SCLLD. V rámci evaluace byly 

vypracovány případové studie s žadateli, kteří podali projekty do PRV a OPZ. Dále probíhaly 

konzultace na obcích, byla aktualizována data v zásobníku projektů a karty obcí. Členům PV 

byl k prostudování poslán finální dokument Evaluační zprávy mid-term evaluace realizace 

strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Českomoravské pomezí na 

období 2014 – 2020. Pracovníci MMR mohou dokument zaslat zpět k zapracování 

připomínek.  

Usnesení 05/04/2019/PV 

Programový výbor schvaluje Evaluační zprávu a pověřuje M. Vencovskou k zapracování 

případných připomínek ŘO.  
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Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.  

 
06. Výsledek auditu za rok 2018 
Stejně jako v předešlých letech provádí audit Ing. Jarkovský ze společnosti ÚČTY spol. s r.o. 

Audit ještě není zcela uzavřen, Ing. Jarkovský si vyžádal další podklady od účetní a ředitelky 

MAS.  

Usnesení 06/04/2019/PV 

Programový výbor bere na vědomí informace k auditu za rok 2018. 
 
07. Informace o podaných žádostech 4. výzvy PRV 
Ing. Rosický informoval o ukončené 4. výzvě z PRV k předkládání Žádostí o podporu v rámci 

operace 19.2.1.  Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020, která byla vyhlášena 18. 

dubna 2019. Příjem žádostí trval od 24. 4. 2019 do 28. 5. 2019. Byly vyhlášeny Fiche 1, 2, 3, 

5, 6, 7 v celkové alokaci 5.046.000 Kč. K výzvě proběhl seminář pro žadatele a Ing. Rosický 

individuálně konzultoval s žadateli. Celkem bylo do výzvy podáno 14 žádostí ve výši 

2.042.050,00 Kč. Do Fichí 2, 5 a 6 nebyl podán žádný projekt. Je možné, že některé projekty 

neprojdou kontrolou formálních náležitostí a některé projekty nebudou úspěšné z důvodu 

překročení alokace Fiche, např. u Fiche 1. Ing. Rosický bude s pracovníky ŘO jednat o 

navýšení alokace u Fiche 1, aby mohly být podpořeny hraniční projekty, které splnily 

podmínky věcného hodnocení.  

Usnesení 07/04/2019/PV 

Programový výbor bere na vědomí informace k podaným žádostem 4. výzvy PRV. 
 
08. Diskuze 
Bez příspěvků. Diskuze proběhla k jednotlivým bodům 

 

09. Závěr  

Ing. Rosický poděkoval za účast a ukončil jednání.  

 

V Polné dne 12. 6. 2019 

 

 

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

Ing. Vojtěch Rosický,      Marta Vencovská,        

předseda programového výboru    tajemník MAS   

https://www.kdpcr.cz/spolecnost/ucty-spol-s-ro

