Zápis z 1. jednání Programového výboru Místní akční skupiny svatého Jana
z Nepomuku, z.s., ze dne 28.03.2019 ve Vlčicích
Přítomni: Adéla Mašková, členka PV; DAOS PLUS, s.r.o. (Radovan Sochor), člen PV; Město Nepomuk (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 8:45 hodin
1. Představení a schválení programu – představila Adéla Mašková, schváleno jednomyslně
2. Výběr projektů k realizaci podaných ve 3. výzvě MAS v rámci operace 19.2.1 PRV – Adéla Mašková
představila seznamy projektů, které byly výběrovou komisí MAS doporučeny programovému výboru ke
schválení – viz Příloha č. 1 – Zápis z jednání Výběrové komise ze dne 20.3.2019. 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.
Pavel Kroupa přítomné informoval, že jako zástupce města Nepomuk, které předkládá projekt do fiche č.
3, nemůže etický kodex podepsat. Jindřich Jindřich přítomné informoval, že jako zástupce města Spálené
Poříčí, které předkládá projekt do fiche č. 3, nemůže etický kodex podepsat. Pan Radovan Sochor sdělil,
že jeho syn předložil projekt do fiche 4, proto též nemůže hlasovat. Bylo jednomyslně odsouhlaseno, že
se bude hlasovat pro každou fichi zvlášť. A. Mašková poté informovala pana Kroupu, pana Jindřicha a pana
Sochora, že při hlasování o fichi, kde jsou 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. 2 doporučených k realizaci v rámci 3. 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 v rámci 3. výzvy MAS, operace 19.2.1 PRV
Hlasování o seznamu projektů v rámci fiche č. 3 Zvýšení rekreačního potenciálu lesů doporučených k realizaci
v rámci 3. výzvy MAS, operace 19.2.1 PRV
Pro: 3

Proti: 0

Nehlasoval: 2

Programový výbor schvaluje seznam projektů doporučených k realizaci fiche č. 3 Zvýšení rekreačního potenciálu
lesů doporučených k realizaci v rámci 3. výzvy MAS, operace 19.2.1 PRV
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Hlasování o seznamu projektů v rámci fiche č. 4 Produkce lokálních potravin doporučených k realizaci v rámci 3.
výzvy MAS, operace 19.2.1 PRV
Pro: 4

Proti: 0

Nehlasoval: 1

Programový výbor schvaluje seznam projektů doporučených k realizaci fiche č. 4 Produkce lokálních potravin
doporučených k realizaci v rámci 3. výzvy MAS, operace 19.2.1 PRV

3. Kontokorentní úvěr pro MAS SJN – Adéla Mašková představila přítomným nabídku České Spořitelny, a.s.
na kontokorentní úvěr ve výši 600 000,- Kč, viz příloha č. 2 návrh úvěrové smlouvy. Rámcové podmínky
úvěru jsou:
•
•
•
•
•

doba čerpání od podpisu smlouvy do 31.3.2020 (s možností za rok úvěr prodloužit dodatkem o rok)
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.

Hlasování o schválení smlouvy o kontokorentním úvěru s ČS a.s., ve výši 600 000 Kč při zástavě směnkou a účtu u
České spořitelny
Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Programový výbor schvaluje Smlouvu o kontokorentním úvěru od České spořitelny, a.s. ve výši 600 000
Kč, při zajištění směnkou a zástavou účtu.

4. Klíčový projekt MAS SJN do programového rámce OPZ: Paní Adéla Mašková informovala přítomné o
jednání na MPSV s ohledem na neplnění programového rámce OPZ – doposud máme v projektech
zazávazkováno pouze 2 mil. Kč. Důvodem je nízký zájem žadatelů o komunitní aktivity k zapojení sociálně
vyloučených skupin a nízký zájem o prorodinná opatření vzhledem k vysoké minimální částce dotace.
Během měsíce března byli kanceláří MAS osloveni všichni minulí, stávající i potencionální žadatelé. Projekt
připravuje pouze město Spálené Poříčí do prorodinných opatření. Bylo proto projednáno s městy Spálené
Poříčí a Nepomuk, že by prostřednictvím klíčového projektu MAS došlo k rozvoji aktivit plánovaných
v SCLLD bez administrativní zátěže měst jako žadatelů a aktivity by v požadované kvalitě zajistila na svém
území MAS. Cílem klíčového projektu je připravit pro vstup či návrat na trh práce a zapojit do

společnosti osoby sociálně vyloučené a ohrožené sociálním vyloučením. Cíle bude dosaženo
prostřednictvím poradenské a informační činnosti, doplněné aktivizační činností ve dvou centrech
v území MAS: v komunitním centru ve Spáleném Poříčí a středisku volného času Fénix Nepomuk.
Hlasování o schválení podání klíčového projektu MAS do výzvy Komunitní dialog v rámci programového rámce OPZ
5. Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Programový výbor schvaluje podání klíčového projektu do výzvy MAS SJN Komunitní dialog dle
navrženého konceptu.
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5. Střednědobá evaluace SCLLD – A. Mašková informovala přítomné o probíhající střednědobé evaluaci
strategie, z jejíž závěrů by měla vzejít případná změna strategie. Změnu bude schvalovat členská
schůze, jejíž termín bude pravděpodobně stanoven na červen 2019.
6. Článek 20, v rámci PRV – Adéla Mašková informovala přítomné členy o schválení článku 20v rámci
Programu rozvoje venkova. Pro naši MAS by teoreticky připadala možnost rozdělit v něm cca 3 mil.
Kč. Členové PV tuto možnost berou na vědomí. Bylo shodně usneseno, že po závěrech střednědobé
evaluace bude možnost přesunu fin. prostředků do této fiche projednána.
Zapsala:
Mgr. Adéla Mašková, manažerka MAS a SCLLD, dne 28.3.2019
Ověřil:
Ing. Jindřich Jindřich, předseda programového výboru

Příloha č. 1 Zápis z jednání VK ze dne 20.3.2019
Příloha č. 2 Návrh smlouvy o kontokorentním úvěru
Příloha č. 3 Záměr MAS SJN – návrh klíčového projektu

3

