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Zápis ze zasedání Rady spolku MAS Podchlumí, z. s. 
 ze dne 2. 8. 2018 od 10:00, 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: Ing. Tereza Šubrtová, Mikroregion Podchlumí (zast. Zdeňkem Rajmem), ZD Bašnice  
(zast. Ing. Liborem Divokým), Mgr. Jana Němečková, město Hořice (zast. Ivanem Doležalem) 
Zapisovatel:  Ing. Petra Štěpánková 
Ověřovatel:   Ing. Tereza Šubrtová 
 

Program: 
1. Zahájení  
2. Výzvy z Operačního programu Zaměstnanost 
3. Výzvy z Integrovaného regionálního operačního programu 
4. Projekt Místní akční plán vzdělávání I 
5. Projekt Místní akční plán vzdělávání II 
6. Závěr 

 
1. Zahájení 

Předseda rady spolku pan Ivan Doležal přivítal všechny přítomné, dle prezenční listiny konstatoval 
usnášeníschopnost Rady spolku, seznámil přítomné s programem a v řádném termínu zahájil jednání. 
Zapisovatelkou byla určena Ing. Petra Štěpánková, ověřovatelkou Ing. Tereza Šubrtová. 

 

Návrh na usnesení č. 1/02082018: Rada spolku schvaluje program, zapisovatele i ověřovatele zápisu. 
 

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

Usnesení č. 2/02082018 bylo schváleno. 
 
2. Výzvy z Operačního programu Zaměstnanost 

Aktualizace harmonogramu výzev OPZ na rok 2018 
Na úvod jednání tohoto bodu Rada spolku projednala a zpracovala aktualizaci harmonogramu výzev 
z Operačního programu Zaměstnanost pro letošní rok, kdy se počítá s vyhlášením 2 výzev v srpnu. 
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Návrh na usnesení č. 2/02082018: Rada spolku schvaluje aktualizovaný harmonogram výzev 
z Operačního programu Zaměstnanost na rok 2018. 

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

Usnesení č. 2/02082018 bylo schváleno. 
 
Schválení 3. a 4. výzvy z OPZ 
Dále projektová manažerka Ing. Hronová seznámila přítomné s drobnými požadavky MPSV na úpravu 
námi předložených výzev do oblasti zaměstnanosti a sociálního podnikání. Členové Rady připomínky 
prodiskutovali a schválili jejich rychlé zapracování tak, aby obě výzvy mohly být v pondělí 6.8.2018 
vyhlášeny. 
 
Návrh na usnesení číslo 3/02082018: Rada spolku MAS Podchlumí, z.s. schvaluje podmínky a přílohy 
výzev z Operačního programu Zaměstnanost: 
- 3.výzva OPZ MAS Podchlumí – Sociální podnikání, číslo výzvy 608/03_16_047/CLLD_16_01_053,  
- 4.výzva OPZ MAS Podchlumí – Zaměstnanost, číslo výzvy 609/03_16_047/CLLD_16_01_053. 

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

 

Usnesení č. 3/02082018 bylo schváleno.  
 
Schválení Harmonogram výzev z OPZ na rok 2019 
Poté Rada spolku projednala a zpracovala Harmonogram plánovaných výzev z Operačního programu 
Zaměstnanost na kalendářní rok 2019. Do konce roku 2018 budou uzavřeny výzvy na všechna opatření, 
která obsahuje naše SCLLD a které byly vyhlášeny vždy na celou alokaci pro dané opatření. V následujících 
letech proto budou vyhlašovány výzvy na „zbývající“ alokaci z předešlých výzev. Toto je nutné zejména 
s ohledem na hladké čerpání a uzavření projektů do konce současného programovacího období. 
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Návrh na usnesení č. 4/02082018: Rada spolku schvaluje Harmonogram plánovaných výzev 
z Operačního programu Zaměstnanost na kalendářní rok 2019. 

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

Usnesení č. 4/02082018 bylo schváleno. 
 
Informace o projektech podpořených z výzev MAS z OPZ 
Ing. Štěpánková informovala členy Rady spolku o administraci projektů doporučených k financování 
z výzev OPZ MAS Podchlumí. Projekt na příměstské tábory Hořického gymnázia byl před vydáním právního 
aktu stažen žadatelem z důvodu nesouhlasu s provedenými změnami ve finančním plánu. Projekt školní 
družiny Monte hořické ZŠ Na Habru je připraven k vydání právního aktu. Ostatní projekty jsou ve fázi 
hodnocení MPSV. 
 
Rada spolku vzala na vědomí stav projektů podpořených z výzev MAS Podchlumí z OPZ. 
 
 
3. Výzvy z Integrovaného regionálního operačního programu 

 

Aktualizace harmonogramu výzev IROP na rok 2018 
Na úvod jednání tohoto bodu Rada spolku projednala a zpracovala aktualizaci harmonogramu výzev 
z IROP pro letošní rok, kdy se počítá s vyhlášením 2 výzev v podzimních měsících na celou alokaci daných 
opatření. 

 
 
Návrh na usnesení č. 5/02082018: Rada spolku schvaluje aktualizovaný harmonogram plánovaných 
výzev z IROP na kalendářní rok 2018. 

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

Usnesení č. 5/02082018 bylo schváleno. 
 
 
Interní postupy MAS Podchlumí pro Integrovaný regionální operační program 
Ing. Štěpánková seznámila členy Rady spolku s kanceláří MAS zpracovanými Interními postupy 
připravenými dle metodiky Minimální požadavky ŘO IROP k implementaci CLLD (ve verzi vydání 1.2 
s platností od 1.6.2018). Rada spolku zpracované Interní postupy projednala a schválila jejich zaslání do 
připomínkového řízení na MMR. 
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Návrh na usnesení č. 6/02082018: Rada spolku schvaluje Interní postupy MAS Podchlumí pro 
Integrovaný regionální operační program zpracované dle metodiky Minimální požadavky ŘO IROP 
k implementaci CLLD (ve verzi vydání 1.2 s platností od 1.6.2018). 

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

Usnesení č. 6/02082018 bylo schváleno. 
 
 
Výzva Cyklodoprava a výzva Sociální podnikání 
Dále Rada spolku projednala kanceláří MAS zpracovaný návrh výzev z Integrovaného regionálního 
operačního programu k opatření Cyklodoprava a k opatření Sociální podnikání. Rada spolku navrhla 
vyhlášení těchto výzev na září (Cyklodoprava – alokace 3,8 mil. Kč), resp. říjen (Sociální podnikání – 
alokace 1 mil. Kč) letošního roku a schválila jejich zaslání do připomínkového řízení na MMR. 
 
Návrh na usnesení č. 7/02082018: Rada spolku schvaluje výzvy z IROP, jedná se o 5. výzvu z IROP 
zaměřenou na cyklodopravu a 6. výzvu z IROP zaměřenou na sociální podnikání. 
 

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

Usnesení č. 7/02082018 bylo schváleno. 
 
Informace o projektech podpořených z výzev MAS z IROP 
Ing. Štěpánková informovala členy Rady spolku o administraci projektů doporučených k financování 
z výzev IROP MAS Podchlumí.  
Všech 5 projektů vybraných Radou spolku k financování z 1. výzvy MAS zaměřené na Bezpečnost dopravy 
(tzn. žádost města Hořice, obcí Milovice u Hořic, Miletín, Rohoznice a Cerekvice nad Bystřicí) mají dle 
vyjádření jejich starostů ukončené výběrové řízení a realizují nebo se připravují na realizaci tak, aby 
projekty mohly být ukončeny v září 2018.  
Z 2. výzvy MAS zaměřené na sociální služby má ukončené výběrové řízení a svůj projekt realizuje spolek 
Sportem proti bariérám, z.s. Druhým projektem vybraným z této výzvy byla žádost města Miletín, která 
byla v procesu závěrečného ověření způsobilosti na CRR stažena žadatelem. 
V 3. výzvě zaměřené na pořízení techniky HZS je projekt města Vysoké Veselí v realizaci a má již právní akt. 
Z 4. výzvy MAS zaměřené na infrastrukturu do vzdělávání mají oba vybrané projekty právní akt a jsou 
v realizaci – jedná se o projekt obce Holovousy a města Miletín. 
 
Rada spolku vzala na vědomí stav projektů podpořených z výzev MAS Podchlumí z OPZ. 
 
 
4. Projekt Místní akční plán vzdělávání I 

Ing. Štěpánková informovala Radu spolku o procesu administrace projektu Místní akční plán pro 
vzdělávání v ORP Hořice, jehož realizace byla ukončena k 31.12.2017. Projekt byl finančně podpořen z OP 
VVV. Dne 26.února 2018 byla podána závěrečná žádost o platbu a závěrečná zpráva o realizaci.  
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K dnešnímu dni jsme však neobdrželi žádné připomínky k těmto zprávám, ani nebyly schváleny. Projekt 
tedy nebyl stále administrativně ukončen. 
 
Rada spolku vzala na vědomí administrativní stav projektu MAP I. 
 
 
5. Projekt Místní akční plán vzdělávání II 

Ing. Štěpánková seznámila členy Rady s průběhem hodnocení projektu Místní akční plán pro vzdělávání 
pro ORP Hořice II předloženém v rámci výzvy 02_17_047 v prioritní ose 3 OP VVV. Žádost o dotaci byla 
podána dne 14.5.2018. Kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti projekt splnil dne 4.6.2018. Věcné 
hodnocení žádosti o podporu bylo provedeno 2 hodnotiteli a zveřejněno bylo dne 3.7. U obou hodnotitelů 
projekt vyhověl, v jednom případě byl ohodnocen 56 body, v druhém 61 body. Nyní se čeká na projednání 
projektu Výběrovou komisí řídícího orgánu OP VVV. Zveřejnění zápisu z Výběrové komise a následné 
vydání právního aktu je však nutné pro začátek realizace projektu. 
 
Členové Rady spolku proto diskutovali nad celou nastalou situací, kdy je z průběhu hodnocení zřejmé, že 
do začátku realizace projektu, který je naplánovaný na 1.9.2018, nám nebude právní akt poskytnut. 
Projekt je financován ex-ante, tedy zálohovými platbami předem. S ohledem na skutečnost, že vydání 
právního aktu očekáváme v posledních měsících roku 2018, je pravděpodobné, že první zálohová platba 
vzhledem k „uzavření státní pokladny“ na přelomu roku, přijde až v únoru/březnu 2019. 
 
S ohledem na toto předpokládané zpoždění ve financování projektu oproti předpokladům a nastavení 
začátku realizace projektu od září 2018 Rada spolku navrhuje počkat s realizací projektu až po zveřejnění 
zápisu z Výběrové komise OP VVV, kdy bude zřejmé, zda byl projekt schválen a v jaké výši bude podpořen. 
Proto navrhuje podat žádost o změnu projektu před vydáním právního aktu s posunutím začátku realizace 
projektu o 2 měsíce, tedy začátek realizace nastavit na 1.11.2018. 
 
Návrh na usnesení č. 8/02082018: Rada spolku schvaluje podání žádosti o změnu projektu Místní akční 
plán vzdělávání II, jejíž předmětem je posunutí začátku realizace projektu o 2 měsíce, tedy od 
1.11.2018. 
 

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

Usnesení č. 8/02082018 bylo schváleno. 
 
 
Na závěr poděkoval předseda Rady spolku všem přítomným za účast a v 11:30 hodin ukončil jednání. 
 
Zapsala dne: 2.8. 2018  Ing. Petra Štěpánková         
   

........................................... 
 
 
Ověřila: 2.8.2018     Ing. Tereza Šubrtová 
   

...........................................  
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Prezenční listina z jednání Rady spolku MAS Podchlumí, z.s. 
2.8.2018, 10:00, 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 
 
 

Mgr. Zdeňka Novotná 
 
 

 
Hosté: 
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