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Zápis ze zasedání Rady spolku MAS Podchlumí, z. s. 
 ze dne 17. 4. 2018 od 14:30, Holovousy  
 
Usnášeníschopnost Rady MAS Podchlumí, z. s.:   ANO (dle prezenční listiny 100 %) 
Zastoupení veřejného sektoru nižší než 49 %:   ANO (dle prezenční listiny 40 %) 
Zastoupení zájmových skupin nižší než 49 %:   ANO (dle prezenční listiny, 20 %) 
 

Přítomni: Mgr. Jana Němečková, Ing. Tereza Šubrtová, Mikroregion Podchlumí (zast. Zdeňkem Rajmem), 
Město Hořice (zast. Ivanem Doležalem), ZD Bašnice (zast. Ing. Liborem Divokým), host: předseda Výběrové 
komise Podzvičinsko, z.s. (zast. Bc. Monikou Benešovou) 
Zapisovatelka:   Ing. Helena Kráčmarová 
Ověřovatel:   Zdeněk Rajm 
 
 

Program: 
1. Zahájení  
2. Výzva „MAS Podchlumí, z. s. – IROP – Rozšíření dostupnosti a zvýšení kvality sociálních služeb“ – 2. 

výzva IROP 
3. Výzva „MAS Podchlumí – IROP – Investice do vzdělávání“ – 4. výzva IROP 
4. Plánované výzvy IROP – Cyklodoprava a Sociální podnikání 
5. Výzvy z Operačního programu Zaměstnanost 
6. Různé  

 
1. Zahájení 

Ing. Štěpánková přivítala všechny přítomné, dle prezenční listiny konstatovala usnášeníschopnost 
Rady spolku, seznámila přítomné s programem a v řádném termínu zahájila jednání. Zapisovatelkou 
byla určena Ing. Helena Kráčmarová, ověřovatelem Zdeněk Rajm. 
 

Návrh na usnesení č. 1/17042018: Rada spolku schvaluje program, zapisovatele i ověřovatele zápisu. 
 
Proběhlo hlasování: 
pro: 5  proti: 0   zdržel se: 0 
 

Usnesení č. 1/17042018  bylo schváleno. 
 

2. Výzva „MAS Podchlumí, z. s. – IROP – Rozšíření dostupnosti a zvýšení kvality sociálních služeb“  
– 2. výzva IROP 

Na úvod tohoto bodu jednání byli přítomní členové vyzváni k prostudování Etického kodexu osoby 
podílející se na výběru projektů z této výzvy, čímž byl prověřen střet zájmů jednotlivých přítomných členů 
Rady spolku – všichni přítomní podepsali Etický kodex. 
 
Složení Rady spolku pro výběr projektů v této výzvě je tedy následující: 
Celkem přítomno 5 členů z 5, tzn. nadpoloviční účast = Rada spolku je usnášeníschopná, veřejný sektor je 
zastoupen ze 40%, tzn. byla splněna podmínka, že při rozhodování o výběru projektů náleží min. 50% 
hlasů partnerům, kteří nejsou z veřejného sektoru. 
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Do výzvy číslo 051/06_16_072/CLLD_16_01_053 „MAS Podchlumí – IROP – Rozšíření dostupnosti a 
zvýšení kvality sociálních služeb“ byly předloženy 2 žádosti o podporu, obě dvě splnily podmínky 
přijatelnosti a formálních náležitostí. Dále bylo provedeno věcné hodnocení žádostí o podporu, dne 
12.4.2018 zasedla Výběrová komise, která na základě věcného hodnocení a společného projednávání 
vytvořila seznam projektů, seřazených sestupně podle počtu dosažených bodů. Dne 13.4.2018 byl tento 
seznam projektů předán členům Rady spolku jako podklad pro dnešní jednání. 
 

 
 
Projekt Rozvoj pečovatelské služby v Miletíně – Pořízení dopravního automobilu podpoří zvýšení kvality 
poskytovaných sociálních služeb ve městě Miletín a obci Rohoznice. Pořízením automobilu bude rozšířena 
současná činnost pečovatelské služby o odlehčovací službu. Tým pracovníků bude moci poskytovat 
zprostředkování kontaktu uživatelů se společenským prostředím a doprovody na společenské a kulturní 
akce, k lékaři apod.  
 
Projekt Sociální služba nepřetržité terénní osobní asistence v ORP Hořice řeší nepříznivou sociální situaci 
nesoběstačných obyvatel v ORP Hořice, kterým jejich zdravotní stav neumožňuje postarat se o sebe. 
Nepřetržitá osobní asistence v regionu není, přitom je považována za chybějící a žádanou. 
 
S ohledem na skutečnost, že oba přijaté projekty jsou kvalitní, rozhodla se Rada spolku obě přijaté žádosti 
doporučit k financování. Toto je možné za předpokladu modifikace výzvy, která bude spočívat ve zvýšení 
alokace, neboť požadovaná dotace za oba projekty činí 3 192 339,56 Kč a celková částka dotace 
z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj ve výzvě je 3 000 000,00 Kč. 
 
Návrh na usnesení č.2/17042018: Rada spolku schvaluje modifikaci výzvy číslo 
051/06_16_072/CLLD_16_01_053 „MAS Podchlumí – IROP – Rozšíření dostupnosti a zvýšení kvality 
sociálních služeb“, která spočívá v navýšení alokace dotace z prostředků Evropského fondu pro 
regionální rozvoj ve výzvě na 3 195 000,00 Kč. Toto navýšení dotace je způsobeno obdržením 2 
kvalitních projektů, které se Rada spolku rozhodla doporučit k financování, neboť přispějí ke zvýšení 
úrovně sociálních služeb poskytovaných v regionu Podchlumí. 
 

Proběhlo hlasování: 
pro: 5  proti: 0   zdržel se: 0 
 

Usnesení č. 2/17042018  bylo schváleno. 
 
Členové Rady MAS poté mohli přistoupit ke schválení projektů k podpoře. Náhradní projekty ani 
nevybrané projekty nebyly v této výzvě stanoveny. 
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Návrh usnesení číslo 3/17042018: 
Rada spolku schvaluje Seznam vybraných žádostí o podporu doporučených k financování, a to 
v případě, že řídící orgán bude souhlasit se změnou (navýšením alokace) 2.výzvy IROP „MAS Podchlumí, 
z.s. – IROP - Rozšíření dostupnosti a zvýšení kvality sociálních služeb“ (číslo výzvy: 
051/06_16_072/CLLD_16_01_053). Seznam vybraných žádostí o podporu doporučených k financování 
obsahuje žádost o podporu města Miletín a spolku Sportem proti bariérám, z.s.   

 
Proběhlo hlasování: 
pro: 5  proti: 0   zdržel se: 0 
 

Usnesení č. 3/17042018  bylo schváleno. 
 
 
 

3. Výzva „MAS Podchlumí – IROP – Investice do vzdělávání“ – 4. výzva IROP 
Na úvod tohoto bodu jednání byli přítomní členové vyzváni k prostudování Etického kodexu osoby 
podílející se na výběru projektů z této výzvy, čímž byl prověřen střet zájmů jednotlivých přítomných členů 
Rady spolku – všichni přítomní podepsali Etický kodex. 
 
Složení Rady spolku pro výběr projektů v této výzvě je tedy následující: 
Celkem přítomno 5 členů z 5, tzn. nadpoloviční účast = Rada spolku je usnášeníschopná, veřejný sektor je 
zastoupen ze 40%, tzn. byla splněna podmínka, že při rozhodování o výběru projektů náleží min. 50% 
hlasů partnerům, kteří nejsou z veřejného sektoru. 
 
Do výzvy číslo 078/06_16_075/CLLD_16_01_053 „MAS Podchlumí – IROP – Investice do vzdělávání“ byly 
předloženy 2 žádosti o podporu, obě dvě splnily podmínky přijatelnosti a formálních náležitostí. Dále bylo 
provedeno věcné hodnocení žádostí o podporu, dne 12.4.2018 zasedla Výběrová komise, která na základě 
věcného hodnocení a společného projednávání vytvořila seznam projektů, seřazených sestupně podle 
počtu dosažených bodů. Dne 13.4.2018 byl tento seznam projektů předán členům Rady spolku jako 
podklad pro dnešní jednání. 
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Projekt Přátelská škola pro praktický život je zaměřen na vytvoření dvou odborných učeben (učebna 
technických a řemeslných oborů a učebna přírodních věd) a vybudování bezbariérových prostor budovy 
školy v obci Holovousy. 
 
Projekt Rekonstrukce školních dílen je zaměřen na vybudování moderní učebny dílen včetně zřízení 
bezbariérového přístupu do učebny a na WC, které bude vybudováno jako přístavba stávajících prostor 
základní školy v Miletíně. 
 
S ohledem na skutečnost, že oba přijaté projekty jsou kvalitní, rozhodla se Rada spolku obě přijaté žádosti 
doporučit k financování. Toto je možné za předpokladu modifikace výzvy, která bude spočívat ve zvýšení 
alokace, neboť požadovaná dotace za oba projekty činí 3 020 188,15 Kč a celková částka dotace 
z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj ve výzvě je 2 000 000,00 Kč. 
 
Návrh na usnesení č.4/17042018: Rada spolku schvaluje modifikaci výzvy číslo 
078/06_16_075/CLLD_16_01_053 „MAS Podchlumí – IROP – Investice do vzdělávání“, která spočívá 
v navýšení alokace dotace z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj ve výzvě na 
3 025 000,00 Kč. Toto navýšení dotace je způsobeno obdržením 2 kvalitních projektů, které se Rada 
spolku rozhodla doporučit k financování, neboť přispějí ke zvýšení úrovně základního vzdělávání 
v regionu Podchlumí. 
 

Proběhlo hlasování: 
pro: 5  proti: 0   zdržel se: 0 
 

Usnesení č. 4/17042018  bylo schváleno. 
 
Členové Rady MAS poté mohli přistoupit ke schválení projektů k podpoře. Náhradní projekty ani 
nevybrané projekty nebyly v této výzvě stanoveny. 
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Návrh usnesení číslo 5/17042018: 
Rada spolku schvaluje Seznam vybraných žádostí o podporu doporučených k financování, a to 
v případě, že řídící orgán bude souhlasit se změnou (navýšením alokace) 4.výzvy IROP „MAS Podchlumí 
– IROP – Investice do vzdělávání“ (číslo výzvy: 078/06_16_075/CLLD_16_01_053). Seznam vybraných 
žádostí o podporu doporučených k financování obsahuje žádost o podporu obce Holovousy a města 
Miletín.   

 
Proběhlo hlasování: 
pro: 5  proti: 0   zdržel se: 0 
 

Usnesení č. 5/17042018  bylo schváleno. 
 
 
4. Plánované výzvy IROP – Cyklodoprava a Sociální podnikání 

Ing. Štěpánková informovala přítomné o postupu prací v přípravách dalších výzev z IROP. Dle 
harmonogramu plánovaných výzev na rok 2018 zaměstnanci MAS připravují výzvy zaměřené na 
cyklodopravu a na sociální podnikání tak, aby byly připravené k vyhlášení v květnu 2018. Se členy Rady 
byly diskutovány kritéria pro věcné hodnocení projektů do uvedených výzev a návrh aktualizace interních 
postupů. Výzvy i aktualizované interní postupy budou zaslány k připomínkování na CRR. 
 
Rada spolku bere na vědomí informace o průběhu prací na vyhlašování dalších výzev z IROP. 
 
 
5. Výzvy z Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) 

Ing. Štěpánková informovala přítomné o průběhu hodnocení přijatých žádostí do výzev z Operačního 
programu Zaměstnanost - číslo 272/03_16_047/CLLD_16_01_053 zaměřené na prorodinná opatření a 
výzvy číslo 273/03_16_047/CLLD_16_01_053 zaměřené na sociální služby. U všech přijatých žádostí byla 
ukončena kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti, nyní probíhá věcné hodnocení u externích 
hodnotitelů. 
 
Dle harmonogramu plánovaných výzev na rok 2018 se dále připravují výzvy zaměřené na Zaměstnanost a 
na Sociální podnikání tak, aby byly připravené k vyhlášení 6.8.2018. 
 
Rada spolku bere na vědomí informace o průběhu hodnocení žádostí o podporu přijatých do výzev 
z Operačního programu Zaměstnanost. 
 
 
6. Různé 

 
Rada spolku projednala zapůjčení pódia, parketu a jarmarečních stánků na charitativní akci „Matějova 
šance na život“ pořádané městem Miletín dne 27.4.2018. Tato akce bude zaměřená na rozšíření databáze 
dárců kostní dřeně. S ohledem na toto zaměření akce Rada spolku rozhodla o bezplatném zapůjčení 
vybavení na tuto akci. 
 
Návrh usnesení číslo 6/17042018: 
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Rada spolku schvaluje bezplatné zapůjčení pódia, parketu a jarmarečních stánků na charitativní akci 
„Matějova šance na život“ pořádanou městem Miletín dne 27.4.2018. 

 
Proběhlo hlasování: 
pro: 5  proti: 0   zdržel se: 0 
 

Usnesení č. 6/17042018  bylo schváleno. 
 
 
Ing. Štěpánková informovala přítomné, že dne 17.4.2018 se v sídle MAS uskutečnil informační seminář 
k možnostem čerpání dotací z Operačního programu Životní prostředí. Semináře se zúčastnili zástupci 
pouze 2 obcí, kteří po absolvování semináře a diskuzi k pravidlům a možnostem tohoto operačního 
programu, neprojevili zájem o podání žádosti o podporu v této oblasti přes MAS. Členové Rady spolku 
proto vedli diskuzi, zda nadále vůbec uvažovat nad změnou SCLLD 
 
Rada spolku bere na vědomí informace o OPŽP. 
 
 
Na závěr poděkovala předsedkyně MAS všem přítomným za účast a v 16 hodin ukončila jednání. 
 
 
 
 
Zapsala dne: 17.4. 2018  Ing. Helena Kráčmarová          
    
  

........................................... 
  
 
 
Ověřil: 17.4.2018      Zdeněk Rajm  
 
   

...........................................  
 

 
 
 
 
Ivan Doležal     Ing. Petra Štěpánková 
předseda Rady spolku    vedoucí zaměstnanec SCLLD 
 
...........................................   ........................................... 
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Prezenční listina z jednání Rady spolku MAS Podchlumí, z.s. 

17.4.2018, 14:30, Holovousy 
 

člen Rady spolku zastoupen sektor 
zájmová 
skupina 

podpis 

Město Hořice Ivan Doležal veřejný 
 

3 
 

 

Mikroregion Podchlumí Zdeněk Rajm veřejný 
 

2 
 

 

Mgr. Jana Němečková  soukromý 
 

1 
 

 

Ing. Tereza Šubrtová  soukromý 
 

5 
 

 

ZD Bašnice Ing. Libor Divoký soukromý 
 

6 
 

 

 

zástupce kanceláře MAS podpis 

Ing. Petra Štěpánková 
 

 

Ing. Lucie Hronová 
 

 

Ing. Helena Kráčmarová 
 

 

Mgr. Zdeňka Novotná 
 

 
Hosté: 
   

 

   
 

 
 
 


