Zápis ze 3. jednání Programového výboru Místní akční skupiny svatého Jana
z Nepomuku, z.s., ze dne 7.10.2020 ve Spáleném Poříčí
Přítomni: Adéla Mašková, členka PV; DAOS PLUS, s.r.o. (Radovan Sochor – přítomen na základě plné
moci), člen PV; Město Nepomuk (Ivana Šiftová), člen PV; Město Spálené Poříčí (Jindřich Jindřich),
předseda PV; N.O.S. – Nepomucký ornitologický spolek, z.s. (Václav Kovář), člen PV

Zahájení jednání v 15:45 hodin
1. Představení a schválení programu – představila Adéla Mašková, schváleno jednomyslně
2. Výběr projektů k realizaci podaných ve 4. výzvě MAS v rámci operace 19.2.1 PRV – Michal Arnošt
představil seznamy projektů za Fichi 1,2 a 6, které byly výběrovou komisí MAS doporučeny
programovému výboru ke schválení – viz Příloha č. 1 – Seznam registrovaných žádostí o dotaci
v rámci 4. výzvy operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova. 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.
Ivana Šiftová přítomné informovala, že jako zástupce města Nepomuk, které předkládá projekt
do fiche č. 6, nemůže etický kodex podepsat. Jindřich Jindřich přítomné informoval, že jako
zástupce města Spálené Poříčí, které předkládá projekt do fiche č. 6, nemůže etický kodex
podepsat. Bylo jednomyslně odsouhlaseno, že se bude hlasovat pro každou fichi zvlášť. A.
Mašková poté informovala pana Jindřicha a paní Šiftovou, že při hlasování o fichi, kde jsou
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interesováni určitým projektem, musí opustit hlasovací místnost. Poté členové Programového
výboru podepsali etické kodexy za každou fichi zvlášť.
Hlasování o seznamu projektů v rámci fiche č. 1 doporučených k realizaci v rámci 4. výzvy MAS, operace
19.2.1 PRV
Pro: 5

Proti: 0

Nehlasoval: 0

Programový výbor schvaluje seznam projektů doporučených k financování v rámci fiche č. 1 Podpora
rozvoje zemědělského podnikání v rámci 4. výzvy MAS, operace 19.2.1 PRV
Hlasování o seznamu projektů v rámci fiche č. 2 Podpora zahájení a rozvoje podnikání doporučených
k realizaci v rámci 4. výzvy MAS, operace 19.2.1 PRV
Pro: 5

Proti: 0

Nehlasoval: 0

Programový výbor schvaluje seznam projektů doporučených k realizaci fiche č. 2 Podpora zahájení a
rozvoje podnikání doporučených k realizaci v rámci 4. výzvy MAS, operace 19.2.1 PRV
Hlasování o seznamu projektů v rámci fiche č. 6 Budování komunitních a vzdělávacích zařízení
doporučených k realizaci v rámci 4. výzvy MAS, operace 19.2.1 PRV
Pro: 3

Proti: 0

Nehlasoval: 2

Programový výbor schvaluje seznam projektů doporučených k realizaci fiche č. 6 Budování komunitních
a vzdělávacích zařízení doporučených k realizaci v rámci 4. výzvy MAS, operace 19.2.1 PRV
3. Kontokorentní úvěr pro MAS SJN – Adéla Mašková informovala přítomné členy o konci platnosti

smlouvy na kontokorentní úvěr ve výši 600 000,- Kč od České Spořitelny, a.s. Smlouvu je možno
prodloužit dodatkem do 31.10.2021 při stejných podmínkách. Rámcové podmínky úvěru jsou:
•

úroková sazba ve výši 1M Pribor + 1,78 % p.a., tj. dnes celkem 3,67 % p.a. (úrok se platí jen z dlužné
částky)

•

závazková odměna 0,40 % p.a. z nečerpané částky, tj. pokud MAS úvěr vůbec nevyužije, bude
měsíčně platit 200,- Kč

•

poplatek za zpracování úvěru a za správu úvěru = 0,- Kč

•

zajištění úvěru směnkou vlastní a zástavou účtu u ČS.
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Hlasování o schválení dodatku ke smlouvě o kontokorentním úvěru s ČS a.s., ve výši 600 000 Kč do
31.10.2021
Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Programový výbor schvaluje Dodatek ke smlouvu o kontokorentním úvěru od České spořitelny, a.s. ve
výši 600 000 Kč, do 31.10.2021.
4. Realizace klíčového projektu MAS SJN na území města Nepomuk: Michal Arnošt informoval
přítomné o realizaci klíčového projektu MAS ve Spáleném Poříčí. Aktivity zatím neprovádíme na
území Nepomuka, neboť město Nepomuk stále čeká na hodnocení svého projektu Do Fénixu
s důvěrou. V rámci diskuse paní Ivana Šiftová uvedla, že při porovnání aktivit v obou projektech
je možné dojít k dohodě u stejných aktivit a oba projekty mohou koexistovat společně. Adéla
Mašková navrhla přítomným zaslat Radě města Nepomuk oficiální dotaz o souhlas/nesouhlas
s realizací aktivit na území Nepomuku, viz příloha č. 2.
Hlasování o schválení podání oficiálního dotazu Radě města Nepomuk na souhlas s realizací projektu
na území města
Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Programový výbor schvaluje podání oficiálního dotazu Radě města Nepomuk na souhlas s realizací
projektu na území města.
5. Grantová smlouva s DZS pro projekt Book, Coffee and More – Adéla Mašková informovala
přítomné členy o uzavřené smlouvě s Domem zahraniční spolupráce na dobrovolnický projekt.
Celková přidělená částka činí 4774 EUR, obsahuje organizační náklady pro MAS, cestovné a
kapesné. MAS SJN může nyní přijmout dobrovolníka z Evropské unie a partnerských zemí na
krátkodobou dvouměsíční službu.
Programový výbor bere na vědomí smlouvu s DZS na projekt Books, Coffee and More.
6. Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Nepomuk III. – Adéla Mašková seznámila přítomné
s otevřenou výzvou na MAP. III. Projekty je možné realizovat až do listopadu 2023, což je přívětivé
zejména s ohledem na zaměstnance projektu, kterým tak vznikne minimální proluka mezi
navazujícím operačním programem Jan Ámos Komenský. O tom, kdo bude realizátorem projektu
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rozhoduje Řídící výbor MAP, který se sejde 26.10.2020. Poté bychom případně začali s přípravou
projektu.
Programový výbor bere na vědomí informace o navazujícím projektu MAP III.
7. Přijímání nových členů – Adéla Mašková informovala přítomné o přijetí 3 členských přihlášek:
Nepál, z.s., paní Hana Černohousová a paní Pavlína Jandošová. Přijímání členů bude předmětem
jednání členské schůze, která začíná v 17. hodin.
Programový výbor bere na vědomí členské přihlášky výše uvedených členů a doporučuje členské
schůzi přijetí nových členů.
8. Dočerpání alokace OPZ – Adéla Mašková informovala přítomné členy, že během října a listopadu
2020 dojde k přehodnocování projektů v zásobníku. MAS SJN má v zásobníku projektů projekt
města Nepomuk Do Fénixu s důvěrou. Finanční náročnost projektu převyšuje zbytek alokace na
OPZ, nicméně v případě, že bude projekt podpořen ze strany OPZ, alokace bude navýšena tak,
aby mohl být realizován v celé výši. Ze strany MAS SJN dostalo OPZ informaci, že město Nepomuk
má zájem na přehodnocení a následné realizaci projektu. Nyní je potřeba doplnit informaci, zda
může město Nepomuk s realizací začít v lednu 2021. Paní Ivana Šiftová uvedla, že ano, že město
Nepomuk je připravené projekt realizovat, dokonce má připravenou pracovnici pro sociální
oblast do realizačního týmu.
Programový výbor bere na vědomí možnost dočerpání alokace pro Operační program
zaměstnanost a připravenost města Nepomuk realizovat projekt do Fénixu s důvěrou.
9. Zpráva revizní komise k přezkumu procesu při administraci a výběru projektů ve výzvě Komunitní
dialog III. – Adéla Mašková informovala přítomné členy o závěrech revizní komise MAS při
přezkumu procesu administrace a výběru projektů ve výzvě OPZ Komunitní dialog III., viz zápis
ze dne 27.7.2020 https://www.masnepomucko.cz/zapis-z-jednani-revizni-komise-mas-ze-dne-107-2020 Revizní komise neshledala v procesech administrace výzvy a postupu při výběru projektů
žádné pochybení. Revizní komise konstatovala, že Výběrová komise MAS postupovala v souladu
s Jednacím řádem a Interními postupy MAS, k dispozici měla externí posudek nezávislého
hodnotitele. Celý proces ověřilo MPSV jako řídící orgán Operačního programu Zaměstnanost a
udělilo Závěrečné ověření výzvy. Podání klíčového projektu MAS je v souladu se strategií CLLD
pro období 2014-2020 a realizace projektu je žádoucí pro území MAS.
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Zapsala: Mgr. Adéla Mašková, manažerka MAS a SCLLD, dne 12.10.2020
Ověřil: Ing. Jindřich Jindřich, předseda programového výboru

Příloha č. 1 Seznam registrovaných žádostí o dotaci v rámci 4. výzvy operace 19.2.1. Programu rozvoje
venkova
Příloha č. 2 Oficiální dotaz o souhlas/nesouhlas s realizací aktivit na území Nepomuku
Příloha č. 3 Grantová smlouva s DZS ze dne 3.9.2020
Příloha č. 4 Zpráva revizní komise ze dne 24.7.2020
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