Zápis z 1. jednání Programového výboru Místní akční skupiny svatého Jana
z Nepomuku, z.s., ze dne 18.02.2021 na platformě Google Meet
Přítomni: Pavlína Jandošová, členka PV; člen PV; Nepal, z.s. (Pavel Kroupa), člen PV; Město Spálené Poříčí
(Jindřich Jindřich), předseda PV; N.O.S. – Nepomucký ornitologický spolek, z.s. (Václav Kovář), člen PV
Omluven: DAOS PLUS, s.r.o. (Radovan Sochor)

Zahájení jednání v 11:05 hodin
1. Představení a schválení programu – představila Adéla Mašková, schváleno jednomyslně
2. Podpora hraničních projektů ze 4. výzvy MAS v rámci operace 19.2.1 PRV - Michal Arnošt
informoval přítomné o možnosti podpořit hraniční projekty ze 4. výzvy MAS v rámci operace
19.2.1 PRV. Ze 4. výzvy PRV zůstaly 2 tzv. hraniční projekty, což jsou projekty, na které v příslušném
opatření výzvy již nezbyl dostatek peněz na jejich podporu v plné výši. Dle pravidel PRV není
možné hraniční projekty podpořit, což by v našem případě znamenalo nedočerpání alokace pro
PRV ve výši cca 2 500 000 Kč. Požádali jsme komisi MZe o udělení výjimky a na minulém jednání
Programového výboru dne 18.12.2020 jsme rozhodli o podpoření obou hraničních projektů
žadatelů (město Spálené Poříčí a pan Miroslav Zábranský) v nižší částce, než o kterou požádali.
Dne 12.1. 2021 jsme obdrželi vyjádření MZe, kde je uvedeno, že MAS může podpořit pouze jeden
z uvedených projektů. Toto bylo následně ověřeno na MZe i SZIF. Nyní je třeba rozhodnout, zda
podpoříme projekt M. Zábranského nebo města Spálené Poříčí. K tomu uvádí p. Jindřich, že za
město Spálené Poříčí nemůže trvat na podpoře tohoto projektu i vzhledem k velikosti projektu a
doporučuje tedy podpořit projekt M. Zábranského. Pan Kroupa doplnil, že i bodové hodnocení
projektu M. Zábranského bylo vyšší, tudíž je potřeba to vzít v úvahu. Paní Jandošová též vyjádřila
souhlas s návrhem podpory projektu M. Zábranského. Michal Arnošt provedl šetření ke střetu
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zájmů. Jindřich Jindřich přítomné informoval, že jako zástupce města Spálené Poříčí, o jehož
projekt se jedná, nemůže podepsat etický kodex. Hlasování se proto nebude účastnit.
Hlasování o podpoře hraničního projektu Miroslava Zábranského v rámci Fiche č. 2 doporučených
k realizaci v rámci 4. výzvy MAS, operace 19.2.1 PRV
Pro: 3

Proti: 0

Nehlasoval: 1

Programový výbor schvaluje k podpoře hraniční projekt Miroslava Zábranského, podaný v rámci Fiche
č. 2 Podpora zahájení a rozvoje podnikání ve 4. výzvě MAS, operace 19.2.1 PRV.
3. Změna Programového rámce PRV, resp. finančního plánu Programového rámce PRV – Michal
Arnošt informoval přítomné, že v souvislosti se schválením hraničního projektu žadatele Ing.
Miroslava Zábranského je nezbytné schválit změnu finančního plánu přesunem prostředků mezi
Fichemi (opatřeními) Programového rámce PRV (SCLLD) viz Strategie komunitně vedeného
místního rozvoje pro území Místní akční skupiny svatého Jana z Nepomuku pro období 2014 –
2020 – Změna programového rámce PRV v souvislosti s Žádostí o udělení výjimky ze současně
platných Pravidel pro MAS ze dne 26.10. 2020.
Pro: 4

Proti: 0

Nehlasoval: 0

Programový výbor schvaluje změnu finančního plánu Programového rámci PRV.
4. Výstupy ze strategického plánování rozvoje území MAS SJN – Adéla Mašková informovala
přítomné o zpracování výstupů ze společného jednání v rámci aktualizace SCLLD 2021+. V týdnu
od 22.2. dostanou účastníci prostor vyjádřit se k výstupům, poté by prostor dostala členská
základna s nabídkou zapojení se do pracovní skupiny. Úkolem pracovních skupin bude
rozpracovat definovaná strategická témata a navrhovat opatření a aktivity pro období 2021+.
Zapsala: Mgr. Adéla Mašková, manažerka MAS a SCLLD, dne 22.2.2021
Ověřil: Ing. Jindřich Jindřich, předseda programového výboru

Příloha č. 1 Vyjádření komise MZe
Příloha č. 2 Změna finančního plánu Programového rámce PRV v souvislosti s Žádostí o udělení výjimky
ze současně platných Pravidel pro MAS ze dne 26.10. 2020
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