Zápis ze 2. jednání Programového výboru Místní akční skupiny svatého Jana
z Nepomuku, z.s., ze dne 10.7.2020 v Nepomuku
Přítomni: Adéla Mašková, členka PV; DAOS PLUS, s.r.o. (Radovan Sochor), člen PV; Město Spálené Poříčí (Jindřich
Jindřich), předseda PV; Město Nepomuk (Pavel Kroupa), člen PV
Omluven: N.O.S. – Nepomucký ornitologický spolek, z.s. (Václav Kovář), člen PV
Zahájení jednání v 13:15 hodin
1. Představení a schválení programu – představila Adéla Mašková, schváleno jednomyslně
2. Schválení změny finančního plánu programového rámce IROP – na základě metodického pokynu IN došlo
ke změně finančního plánu programového rámce IROP v letech 2019,2020 a 2021, viz tabulka finančních
plánů v příloze. Jedná se zejména o změny proplacení individuálních projektů v letech.
Hlasování o změně finančního plánu OP IROP v letech 2019,2020, 2021
Pro: 4

Proti: 0

Nehlasoval: 0

Programový výbor schvaluje změnu finančního plánu OP IROP v letech 2019, 2020, 2021

3. Neschválení zařazení bodu do jednání Zastupitelstva města Nepomuk– předseda MAS Ing. Jindřich
Jindřich informoval přítomné o proběhlém jednání zastupitelstva města Nepomuk dne 30.6.2020, které
nezařadilo na program jednání bod o schválení zařazení správního území města Nepomuk do územní
působnosti MAS SJN, přestože oficiální žádost byla podána emailem tajemnici a starostovi města dne
11.6.2020.
Na jednání, kterého se účastnili p. Jindřich a p. Mašková pak zaznělo ze strany pana Václava Nováka, že
žádost o urychlené projednání má cosi v MAS zakrýt a existuje pochybnost o pravosti podpisů na oficiálních
dokumentech MAS., viz zápis ze zastupitelstva https://www.nepomuk.cz/data/catalog/zapis-zezastupitelstva-30-6-2020-anonymizace-f5715.pdf
P. Radovan sochor uvedl, že byl dotazován starostou J. Švecem na pravost svého podpisu, tu samozřejmě
potvrdil. Všichni členové programového výboru poté podepsali Prohlášení o pravosti svých podpisů na
dokumentech MAS.
P. Jindřich informoval přítomné členy, že bylo svoláno jednání revizní komise, která prověří správnost
procesů při administraci výzvy postupů při výběru projektů ve výzvě Podpora komunitního dialogu III.
A. Mašková uvedla, že z vedení města přišla informace o tom, že Pavel Motejzík navrhuje přestup města
Nepomuk do MAS Pošumaví. Pavel Kroupa k tomu uvedl, že vzhledem k velikosti MAS Pošumaví a přetlaku
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žadatelů ve výzvách by vstup sem byla pro Nepomuk nevýhoda, navíc informace z MAS Pošumaví jsou
takové, že o další obce nestojí a budou nás informovat v případě, že je zástupce Nepomuku osloví.
Na závěr byl zmíněn fakt, že pan Pavel Motejzík zasílal dokumenty s porovnáními podpisů členů PV panu
Janu Florianovi, zástupci MAS Plzeňského kraje, čímž došlo k porušení ochrany osobních údajů, neboť
k porovnávaní podpisů bylo použito i dvoustranných smluv a poškozenými jsou zde členové PV.
Při diskusi o dalším postupu bylo dohodnuto, že předseda zašle v pondělí oficiální žádost do Rady města
Nepomuk o projednání žádosti Radou města.

Programový výbor bere na vědomí průběh jednání Zastupitelstva města Nepomuk a schvaluje výše
navržený postup dalších kroků.
Zapsala:
Mgr. Adéla Mašková, manažerka MAS a SCLLD, dne 10.7.2020
Ověřil:
Ing. Jindřich Jindřich, předseda programového výboru

Příloha č. 1 Změna finančního plánu OP IROP v letech
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