Zápis ze 4. jednání Programového výboru Místní akční skupiny svatého Jana
z Nepomuku, z.s., ze dne 10.12.2020 v Nepomuku
Přítomni: Pavlína Jandošová, členka PV; DAOS PLUS, s.r.o. (Radovan Sochor), 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

Zahájení jednání v 9:10 hodin
1. Představení a schválení programu – představila Adéla Mašková, schváleno jednomyslně
2. Přesun aktivit projektu Dycky spolu! do městyse Žinkovy – Michal Arnošt informoval přítomné o
pokroku realizace projektu Dycky spolu!, jež je klíčovým projektem MAS a je realizován od května
2020. Cílem je podpořit dvě komunitní centra v území: ve Spáleném Poříčí a v Nepomuku. Aktivity
běží prozatím ve Spáleném Poříčí, poněvadž v Nepomuku jsme se stále nemohli dohodnout na
místě zázemí pro koordinátora aktivit a personálním obsazení; město Nepomuk také stále
doufalo v podpoření svého projektu do Fénixu s důvěrou s podobnými aktivitami. Rada města
Nepomuk 19.10.2020 svým usnesením odsouhlasila aktivity v rámci našeho projektu, nicméně
s podmínkou zázemí pro realizaci na faře v Nepomuku. Tuto podmínku jsme se rozhodli
neakceptovat zejména proto, že v projektu MAS šlo od počátku o cílenou podporu Fénixu a fara
Nepomuk nesplňuje definici komunitního centra, navíc je svou polohou mimo dění města a bylo
by velmi problematické vyhledat a zaangažovat cílovou skupinu.
Poté jsme 23. října obdrželi informaci, že projekt města Nepomuk bude vybrán ze seznamu
náhradních projektů a může být realizován. Abychom se vyhnuli možnému překrývání některých
aktivit a duplicitě klientů, které je potřeba evidovat a dokládat u nich tzv. monitorovací list, nabídli
jsme implementaci aktivit městysu Žinkovy, abychom naplnily princip projektu podpořit co
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největší část území a počet osob z cílové skupiny v regionu. Městys Žinkovy naši nabídku přijal,
nabídl prostory Klubového zařízení sv. Václava a v současné době jsme na počátku nastavování
aktivit.
Přesunem aktivit do Žinkov se jedná o celkem zásadní změnu v projektu, poněvadž MAS od
začátku zamýšlela podpořit nejen personálně Fénix, nicméně v případě, že město Nepomuk má
v plné výši (4 mil Kč) podpořen svůj projekt a MAS může oblast podpory v území rozšířit, zdá se to
jako logický a smysluplný krok.
Pan Václav Kovář a paní Pavlína Jandošová s návrhem souhlasí a přijde jim to vzhledem k současné
situaci jako nejlepší řešení. Pan Pavel Kroupa podotkl, že ho toto rozhodnutí a situace mrzí i
vzhledem k tomu, že aktivity byly původně plánované jako podpora Fénixu a cílové skupiny, se
kterou se doposud nepracuje.
Hlasování o změně místa realizace aktivit v rámci projektu Dycky spolu! z Nepomuku do Klubového
zařízení sv. Václava v Žinkovech.
Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 1

3. Výběr projektů k realizaci podaných ve 4. výzvě 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. Ve výzvě MAS evidovala celkem 20 žádostí o dotaci, celkový požadavek o dotaci ve
výši 7 832 816 Kč tak převýšil o 961 930 Kč alokaci výzvy. Na základě hodnocení projektů
Výběrovou komisí MAS SJN (30.9. 2020) a jednání Programového výboru MAS SJN (7.10. 2020)
při zohlednění postupů dle Pravidel PRV pro Opatření 19 podpora místního rozvoje na základě
iniciativy LEADER (Pravidla pro MAS) bylo k podpoře vybráno 16 žádostí o dotaci s celkovým
požadavkem na dotaci ve výši 4 563 317 Kč. Vzhledem k tomu, že není možné přesouvat části
alokovaných prostředků mezi jednotlivými Fichemi s ohledem na změnu rozpočtu Programového
rámce PRV, resp. jednotlivých Fichí, případně vzhledem k tomu, že není možné podpořit žádost
o dotaci žadatele nižší než požadovanou částkou, a to ani za situace, kdy by s takovým postupem
sám žadatel souhlasil, došlo k paradoxní situaci, kdy ve 4. výzvě zůstaly 3 nepodpořené projekty
(u jedné žádosti o dotaci požádal žadatel o ukončení administrace), zatímco MAS SJN zůstalo
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nerozdělených 2 307 569 Kč. Všechny 3 nepodpořené projekty jinak splňují podmínky pro získání
podpory, především minimální počet bodů dle hodnocení na základě preferenčních kritérií.
MAS SJN deklarovala svůj zájem o maximální rozdělení alokace ze 4. výzvy. na podporu projektů
žadatelů, a to zejména projektu Vznik apartmánů za účelem zahájení podnikatelské činnosti
žadatele Miroslava Zábranského (Fiche 2) a projektu Klub mladých hasičů – Hořehledy žadatele
Města Spálené Poříčí (Fiche 6). Oba projekty dle MAS SJN splňuji podmínky pro poskytnutí
dotace. Oba žadatelé potvrdili svůj zájem o realizaci projektu, a to i v případě, že obdrží nižší než
požadovanou dotaci. MAS SJN zaslala Přezkumné komisi MZe ČR Žádost o udělení výjimky ze
současně platných Pravidel PRV (26.10. 2020) tak, aby MAS mohla podpořit oba žadatele.
Přezkumná komise MZe ČR žádost projednala a dle dostupných informací vyzve MAS SJN o
doplnění dokumentace žádosti. Proto je nyní potřeba znovu rozhodnout o podpoře projektů ve
4. výzvě, resp. ve Fichi 2 a Fichi 6, viz Příloha č. 1 Seznam registrovaných žádostí o dotaci v rámci
4. výzvy operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova. Jedná se o projekty ve Fichi 2 a 6.
Michal Arnošt provedl šetření ke střetu zájmů. Jindřich Jindřich přítomné informoval, že jako
zástupce města Spálené Poříčí, které předkládá projekt do Fiche č. 6, nemůže podepsat etický
kodex. Bylo jednomyslně odsouhlaseno, že se bude hlasovat pro každou Fichi zvlášť. Poté
členové Programového výboru podepsali etické kodexy za každou Fichi zvlášť.
Hlasování o seznamu projektů v rámci Fiche č. 2 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. 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: 4

Proti: 0

Nehlasoval: 1

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
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4. Změna členské základny – Programový výbor bere na vědomí změnu členské základny ke dni
3.3.2019, kdy došlo k zániku členství pana Jiřího Pomahače úmrtím.

Zapsala: Mgr. Adéla Mašková, manažerka MAS a SCLLD, dne 10.12.2020
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
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