Zápis z 1. jednání Programového výboru Místní akční skupiny svatého Jana
z Nepomuku, z.s., ze dne 14.05.2020 ve Spáleném Poříčí
Přítomni: Adéla Mašková, členka PV; DAOS PLUS, s.r.o. (Radovan Sochor), člen PV; Město Spálené Poříčí (Jindřich
Jindřich), předseda PV; N.O.S. – Nepomucký ornitologický spolek, z.s. (Václav Kovář), člen PV, Město Nepomuk
(Pavel Kroupa), člen PV
Zahájení jednání v 9:15 hodin
1. Představení a schválení programu – představila Adéla Mašková, schváleno jednomyslně
2. Výběr projektů k realizaci podaných ve 4. výzvě MAS v rámci OP IROP – Adéla Mašková představila seznam
projektů, které byly výběrovou komisí MAS doporučeny programovému výboru ke schválení – viz Příloha
č. 1 – Zápis z jednání Výběrové komise ze dne 4.5.2020. Poté provedla šetření ke střetu zájmů, což
znamenalo, že se každého z přítomných členů Programového výboru zeptala, zda není s některým
s daných projektů ve střetu zájmů, tj. zda nemají s předkladatelem či zpracovatelem projektu blízký vztah
rodinný, citový či ekonomický, či zda se na zpracování žádosti o podporu podílel/a. Dále se zeptala, zda
nemají na některém z předložených projektů osobní zájem, tj. takový, který by mohl přinést jim či osobě
blízké výhodu spočívající v získání majetkového nebo jiného prospěchu, či poškozování třetích osob v její
prospěch. Nikdo z přítomných ve středu zájmů není a všichni oznámili, že mohou podepsat etický kodex.
Celková alokace pro 4. výzvu byla 3 638 872, 40 Kč, požadovaná výše dotace projektu je 3 456 927,6 Kč.
Žadatelem je Storgé z.s., které svůj projekt předkládá opakovaně.
Hlasování o výběru projektů v rámci 4. výzvy MAS, operačního programu IROP, Rozvoj vzdělávacích zařízení
Pro: 5

Proti: 0

Nehlasoval: 0

Programový výbor schvaluje výběr projektů doporučených k financování v rámci 4. výzvy IROP, Rozvoj
vzdělávacích zařízení.

3. Výběr projektů k realizaci podaných ve 3. výzvě MAS v rámci OPŽP – Adéla Mašková představila seznam
projektů, které byly výběrovou komisí MAS doporučeny programovému výboru ke schválení – viz Příloha
č. 1 – Zápis z jednání Výběrové komise ze dne 4.5.2020. Poté provedla šetření ke střetu zájmů, což
znamenalo, že se každého z přítomných členů Programového výboru zeptala, zda není s některým
s daných projektů ve střetu zájmů, tj. zda nemají s předkladatelem či zpracovatelem projektu blízký vztah
rodinný, citový či ekonomický, či zda se na zpracování žádosti o podporu podílel/a. Dále se zeptala, zda
nemají na některém z předložených projektů osobní zájem, tj. takový, který by mohl přinést jim či osobě
blízké výhodu spočívající v získání majetkového nebo jiného prospěchu, či poškozování třetích osob v její
prospěch. Pan Václav Kovář uvedl, že se podílel na zpracování žádosti obce Mladý Smolivec, tudíž nemůže
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etický kodex podepsat, stejně tak p. Jindřich Jindřich, který zastupuje město Spálené Poříčí, jež má ve
výzvě podaný projekt.
Celková alokace pro 3. výzvu byla 6 074 754 Kč, požadovaná výše dotace celkem za projektu je 1 178 387,98
Kč.
Hlasování o výběru projektů v rámci 3. výzvy MAS, operačního programu OPŽP, Realizace sídlení zeleně
Pro: 3

Proti: 0

Nehlasoval: 2

Programový výbor schvaluje výběr projektů doporučených k financování v rámci 3. výzvy OPŽP, Realizace sídlení
zeleně.
4. Klíčové projekty MAS z OPZ (Dycky spolu! a My Camp) – Adéla Mašková seznámila přítomné s přidělením
grantů na projekty z OPZ z výzvy Prorodinná opatření III. a Podpora komunitní dialogu III. Realizace
projektu sociálního začleňování Dycky! spolu začíná 1.5.2020, projekt příměstských táborů My Camp
v dubnu 2021. Oba projekty významně rozšíří činnost MAS, dovolí pracovat s dalšími cílovými skupinami a
nabídnou městům Nepomuk a Spálené Poříčí podporu komunitních a volnočasových center. Pan Jindřich
Jindřich doplnil, že po dohodě s městem Nepomuk se jeho zástupci do konce května 2020 vyjádří, zda o
podporu uvedenou v žádosti o dotaci (1,0 úvazek koordinátora, lektorné a vybavení centra Fénix) stojí.
V souvislosti s realizací uvedených projektů budeme hovořit ještě v bodě výhled činností pro další období.
Programový výbor bere na vědomí rozhodnutí o poskytnutí dotace z OP Zaměstnanost ve výši 5 930 040 Kč
(Dycky spolu) a 622 857,50 (My Camp).
5. Akreditace Quality Label – Adéla Mašková informovala přítomné o skutečnosti, že MAS SJN byla udělena
akreditace Quality Label v rámci Evropského sboru solidarity (ESC). MAS může od 4.5.2020 přijímat
mezinárodní dobrovolníky přijíždějící v rámci solidárních projektů ECS. Zároveň se MAS stala organizací
podpůrnou, vysílající, tudíž může podpořit každého zájemce, který chce vyjet na dobrovolnický projekt do
zahraničí. Akreditace a podpora ve vysílání posílí kontakt s mladými lidmi jako s důležitou cílovou skupinou
MAS. Informace o udělení akreditace bude vyvěšena na webu, facebooku MAS a dále publikována
v regionálním tisku. Současně MAS současně podala žádost do výzvy Evropského sboru solidarity o dva
dobrovolníky na krátkodobý dobrovolnický projekt.
Programový výbor bere na vědomí udělení akreditace Quality Label pro Místní akční skupinu sv. Jana
z Nepomuku a podání žádosti do ESC na dobrovolnický projekt.
6. 4. Výzva MAS v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova – Michal Arnošt informoval přítomné členy
o 4. výzvě MAS SJN, která bude vyhlášena 1.6.2020, příjem žádostí pak začne 15.6.2020. Jedná se o fiche č.
1 Podpora zemědělského podnikání, fiche č. 2 Podpora zahájení a rozvoje podnikání a fiche č. 6 Budování
komunitních a vzdělávacích zařízení, viz avízo výzvy na https://www.masnepomucko.cz/vyzva-c-4-kpredkladani-zadosti-o-podporu-v-ramci-operace-19-2-1-programu-rozvoje-venkova. Celková alokace na
výzvu je 6 870 886,- Kč.
Hlasování o schválení 4. výzvy MAS v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova
Pro: 5

Proti: 0

Nehlasoval: 0

Programový výbor schvaluje výzvu č. 4 v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova
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7. Příprava CLLD 2021+ – Michal Arnošt a Adéla Mašková informovali o přípravě SCLLD pro období 2021+.
V současné době je vyhlášena výzva na standardizaci MAS, resp. kontrolu, zda je MAS stále v souladu se
standardy. Paní Hana Černohousová pracuje na DPP na analýze problémů a potřeb obcí. Dalšími kroky bude
ustavení pracovních skupin a revize staré analýzy problémů a potřeb z období 2014-2020. Nejistá je stále
výše spoluúčasti pro provoz MAS při realizaci SCLLD v novém programovém období. V současné době se
hovoří o výši spoluúčasti 37 % a to zejména proto, že Plzeňský kraj je zahrnutý pod více rozvinuté regiony.
Je tedy na místě diskutovat o tom, jakým způsobem zajistit spolufinancování, pro naši MAS je to cca 500 –
600 tic. Kč/ročně.

Programový výbor bere na vědomí stav příprav SCLLD pro období 2021+
8. Výhled činností pro další období – s výše uvedeným bodem a s podpořenými klíčovými projekty MAS
souvisí otázka další rozšířené činnosti MAS. Zmíněné projekty a aktivity se již nedají realizovat v pronajaté
kanceláři ve Spáleném Poříčí, nicméně jsou důležitou součástí činnosti s ohledem na udržitelnost
stávajícího týmu a kvality aktivit a chodu kanceláře v končícím programovém období. Kancelář MAS
společně s předsedou Ing. Jindřichem započala jednání o prodeji domu z majetku města Spálené Poříčí,
kde by bylo více prostoru na výše uvedené aktivity a dalo by se činnost dále rozšiřovat. Také by zde bylo
vhodné zázemí pro mezinárodní dobrovolníky v případě, že se tato aktivita osvědčí. V nastalé diskusi byla
řešena otázka vlastnictví nemovitosti a případné předkupní právo města Spálené Poříčí v případě ukončení
činnosti MAS.

Programový výbor bere na vědomí probíhající jednání o prodeji domu ve vlastnictví města Spálené
Poříčí.
9. Schůzka se zástupci města Nepomuk ohledně nepřesných informací v emailové komunikaci p. Pavla
Motejzíka – pan Jindřich informoval přítomné členy o proběhlé schůzce se zástupci města Nepomuk,
kterou MAS vyvolala na základě zavádějících informací, které opakovaně prezentuje zástupcům města p.
Pavel Motejzík. Informaci, že k tomu opravdu dochází potvrdil pan Václav Kovář jako člen Rady města
Nepomuk. Podrobný popis situace je uveden v odpovědi městu Nepomuk, viz příloha č. 2 zápisu. Přítomní
členové se shodli, že pan Pavel Motejzík jedná v rozporu se Stanovami MAS, což může v souladu s nimi vést
k vyloučení člena MAS. Pan Pavel Kroupa uvedl, že je potřeba rozlišovat, zda p. Motejzík jedná ve výše
uvedené záležitosti jako soukromá osoba, či jako zástupce Mikroregionu Nepomucko, který je členem
MAS. K tomu se vyjádřil p. Michal Arnošt, že by rád celou záležitost projednal na členské schůzi, protože
jednání pana Motejzíka skutečně poškozuje dobré jméno organizace, čemuž je potřeba zabránit.

Programový výbor bere na vědomí průběh schůzky se zástupci města Nepomuk.
Zapsala:
Mgr. Adéla Mašková, manažerka MAS a SCLLD, dne 15.5.2020
Ověřil:
Ing. Jindřich Jindřich, předseda programového výboru

Příloha č. 1 Zápis z jednání VK ze dne 4.5.2020
Příloha č. 2 Odpověď zástupcům města Nepomuk
Příloha č. 3 Etické kodexy hlasujících členů PV
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