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Zápis ze zasedání Rady místní akční skupiny MAS Podchlumí, z. s. 
 ze dne 4. 8. 2016, 15:30 Holovousy  
 
Usnášeníschopnost Rady MAS Podchlumí, z. s.:   ANO (dle prezenční listiny 60 %) 
Zastoupení veřejného sektoru nižší než 49 %:   ANO (dle prezenční listiny 0 %) 
Zastoupení zájmových skupin nižší než 49 %:   ANO (dle prezenční listiny, 33 %) 
 

 
Zapisovatelka:   Ing. Kateřina Burianová 
Ověřovatel:   Mgr. Kristýna Švůgerová 
 

 
Program: 

1. Zahájení 
2. Věcné hodnocení SCLLD 
3. Žádost o poskytnutí dotace na režie MAS (4.2 IROP) 
4. Krytí provozu MAS Podchlumí 
5. MAP 
6. Výběrové řízení na hlavního manažera MAP 
7. Stánky, pódium a parket 
8. IX. kolo pro udělování značky PODKRKONOŠÍ regionální produkt®  

 

 

1. Zahájení  
Ing. Kateřina Burianová přivítala všechny přítomné, dle prezenční listiny konstatovala usnášeníschopnost 
Rady MAS, zastoupení veřejného sektoru i zájmových skupin nižší než 49 %, seznámila přítomné s 
programem a v řádném termínu zahájila jednání. Zapisovatelkou byla určena Ing. Kateřina Burianová, 
ověřovatelem Mgr. Kristýna Švůgerová. 

 
Proběhlo hlasování: 
pro: 3  proti: 0   zdržel se: 0 
 

Usnesení č. 1: Rada MAS schvaluje program, zapisovatele i ověřovatele zápisu. 
 

2. Věcné hodnocení SCLLD 
SCLLD byla zaregistrována po schválení Valnou hromadou dne 23. března 2016. Dne 31. 5. 2016 byla 
schválena přijatelnost a formální náležitosti, bez doplnění. SCLLD postoupila do věcného hodnocení na 
jednotlivá ministerstva, která hodnotí soulad SCLLD s nastavením operačních programů. Termín ukončení 
věcného hodnocení byl 14. 7. 2016, přijato bylo 25. 7. 2016. V obou případech byl termín daný pravidly 
IROP zpožděn o 7 pracovních dnů. 
 
Věcné hodnocení IROP (schváleno s výhradou): nedostatky se týkají zejména monitorovacích indikátorů 
(kompletní výčet relevantních MI a hlavně podrobné zdůvodnění způsobu výpočtu), zdůvodnění 
přesahu/nedosažení limitů, návaznost na podporované aktivity, výčet oprávněných žadatelů). Je ale velmi 
komplikovaná domluva s MMR ohledně vyjasnění nejasností, kontrola odpovědí apod., ale pokusíme se o 
sestavení dotazů tak, aby nám odpověděli na to, co potřebujeme. 
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Věcné hodnocení PRV (schváleno s výhradou): nedostatky se týkají výčtu podporovaných aktivit (často dle 
upravených pravidel v posledních měsících/týdnech), seznam oprávněných žadatelů, finanční plán. 
Připomínky jsou snadno odstranitelné a domluva s MZe je prý bezproblémová, využijeme ji. 
 
Věcné hodnocení OPZ (schváleno s výhradou): nedostatky se týkají podporovaných aktivit (v souladu 
s potřebami území nebo dle nových pravidel OPZ), cílové skupiny, podporovaní žadatelé, struktura 
příjemců i v návaznosti na finanční plán, monitorovací indikátory (kompletní výčet relevantních MI a 
hlavně podrobné zdůvodnění způsobu výpočtu). Připomínek je nejméně, ale je nejtěžší je vypořádat. Na 
MPSV ale přijímají zástupce žadatelů na osobní konzultace, které využijeme. 
 
Termín pro odstranění nedostatků je 19. 8. 2016, kdy končí 14denní dovolená K. Burianové. Do dneška 
prováděla K. Burianová a P. Štěpánková vypořádání připomínek, které jsou předloženy Radě. 
V následujících 14 dnech bude P. Štěpánková konzultovat jejich správnost na ministerstvech a bude je 
zapracovávat. Po dovolené K. Burianové bude vše zkompletováno a podána opravená žádost. Proto 
žádáme Radu o povolení k podání žádosti o prodloužení termínu na doplnění o 5 pracovních dnů, tj. do 
26. 8. 2016. Pokud by ovšem konzultace na ministerstvech proběhly velmi uspokojivě a vypořádání by 
bylo jasné, podala by P. Štěpánková opravu v řádném termínu.  
 

Proběhlo hlasování: 
pro: 3  proti: 0   zdržel se: 0 

 
Usnesení č. 2 Rada MAS schvaluje postup prací kanceláře MAS při vypořádání věcného hodnocení 
SCLLD. Rada MAS schvaluje vypořádání věcných připomínek SCLLD a podání žádosti o prodloužení 
termínu na doplnění SCLLD o 5 pracovních dnů na 26. 8. 2016. 

 

3. Žádost o poskytnutí dotace na režie MAS (4.2 IROP) 
Během července byla upravována žádost o dotaci na režie z opatření 4.2 IROP. Podmínky byly neustále 
vyjasňovány a doplňovány až k nynějšímu stavu po konání Výboru NS MAS a doporučení Pracovní skupiny 
LEADER, která vyjednává za MAS podmínky v čerpání režií. Radě byly v předstihu zaslány podklady k této 
dotaci. Rozpočet je ve výši 11 390 000 Kč a odpovídá výpočtu, který zohledňuje počet obyvatel, rozlohu 
území, počet programových rámců, zda realizujeme animaci školám apod. Žádost bude podána na celé 
období najednou s uznatelnými výdaji od 1. 1. 2015 – 31. 12. 2023 a neobsahuje žádné investiční výdaje.  
 

Proběhlo hlasování: 
pro: 3  proti: 0   zdržel se: 0 

 
Usnesení č. 3 Rada MAS schvaluje podání žádosti o dotaci na režie z opatření 4.2 IROP s názvem 
„Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Podchlumí“. 

 

4. Krytí provozu MAS Podchlumí 
Ze školení na CEPu a poté ze zasedání Krajské sítě MAS vzešlo tvrzení, že Finanční úřad vyžaduje, aby 
prostředky obdržené z konkrétní dotace pokrývaly pouze náklady s tím konkrétním projektem spojené. 
To znamená, že využití prostředků projektu na úhradu nákladů jiných aktivit se považuje za porušení 
rozpočtové kázně. MAS Podchlumí kvůli dotaci na SCLLD plánované až na březen 2017 zajišťuje 
financování výdajů na režie SCLLD z různých zdrojů (dotace KHK na režie, dotace KHK na projekt Stromy 
v krajině, záloha dotace na MAP atd.). To znamená, že hrozí riziko porušení rozpočtové kázně. Kvůli 
posloupnosti prací na SCLLD a MAP, vzhledem k lhůtám řídících orgánů, uzavření státní pokladny od 
prosince do března dalšího roku se MAS dostane do finanční tísně a to do doby, než obdrží první dotaci 
na SCLLD. S Radou byly konzultovány možnosti dalšího cash flow MAS.  
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Proběhlo hlasování: 
pro: 3  proti: 0   zdržel se: 0 
 

Usnesení č. 4: Rada MAS schvaluje zahájení jednání s finančními institucemi o podmínkách úvěru. 

 

5. MAP 
Rada MAS byla informována o postupu projektu MAP k dnešnímu dni. Projekt postupuje dle schválené 
metodiky. Ke konci července byl vypracován a Řídícím výborem MAP byl dle jednacího řádu projednán a 
schválen Strategický rámec MAP, jako jeden z povinných výstupů projektu. Součástí strategického rámce 
je i Dohoda o prioritách, jedná se o tabulku investičních záměrů jednotlivých obcí jako zřizovatelů 
školských zařízení, která vzešla z mapování potřeb v území ORP Hořice. Dohoda o prioritách je jeden 
z dokumentů, kterými se budou řídit jednotlivá ministerstva při přípravě dotačních výzev a zejména 
Ministerstvo pro místní rozvoj bude k tomuto dokumentu přihlížet při přidělování dotací z programu IROP 
ve výzvě pro základní školy, která se chystá po prázdninách letošního roku. Rovněž se k tomuto 
dokumentu bude přihlížet i při přípravě výzev ze SCLLD, které bude MAS vyhlašovat.  
Strategický rámec a Dohoda o prioritách se budou dle metodiky pravidelně 1x za ½ roku aktualizovat. 
První aktualizace proběhne v průběhu prosince 2016 až ledna 2017.  
Dále pracuje realizační tým MAP na analýze území ve vztahu ke školským zařízením, jejich potřebám a 
potřebám jejich zřizovatelů. Analýza jako další dokument projektu MAP bude dopracována a odevzdána 
do konce srpna 2016.  
Rovněž se od září připravuje realizace dalších aktivit pro zlepšení vzdělávání v území, tj. od září začnou 
pravidelně pracovat pracovní skupiny a externí experti, kteří budou jednotlivým školám pomáhat řešit 
analýzou zjištěné potřeby a problémy. Jako externí experti v území budou pro školy k dispozici psycholog, 
logoped a mentor pro zlepšování dovedností učitelů ve vztahu ke zlepšení čtenářské a matematické 
gramotnosti žáků ve školách v území.  

 
 

6. Výběrové řízení na hlavního manažera MAP 
Z důvodu odchodu K. Burianové na mateřskou dovolenou cca v polovině října 2016 bude třeba vypsat 
výběrové řízení. Na pozici vedoucího pro realizaci SCLLD byla navržena P. Štěpánková. Na pozici P. 
Štěpánkové je navržena I. Janáková (současná hlavní manažerka MAP). Na pozici hlavního manažera MAP 
je třeba zaměstnat nového zaměstnance. Je připraven inzerát pro výběrové řízení s uzávěrkou 26. 8. 2016 
a pohovory by měly proběhnout 30. 8. 2016 (účast: předsedkyně MAS Mgr. Němečková, člen Rady Ing. 
Divoký, P. Štěpánková, I. Janáková, K. Burianová). 
 

Proběhlo hlasování: 
pro: 3  proti: 0   zdržel se: 0 
 

Usnesení č. 5: Rada MAS schvaluje návrh změny personálního obsazení MAS od cca poloviny října 2016 
takto: P. Štěpánková jako vedoucí pro realizaci SCLLD, I. Janáková jako projektový manažer SCLLD a 
částí úvazku jako odborný pracovník pro MAP. Rada MAS schvaluje zahájení výběrového řízení na 
hlavního manažera MAP s uzávěrkou 26. 8. 2016 a termínem osobních pohovorů 30. 8. 2016.  
 

 

7. Stánky, pódium a parket 
Dne 1. srpna byly dodány náhradní díly k pódiu a parketu (nahrazeny budou poškozené zámky a nohy k 
pódiu za nové, certifikované). Ve stejný den proběhlo i školení na montáž a demontáž pódia a parketu. 
Dále byly objednány hliníkové trubky a spojky, aby bylo možné pódium zavětrovat. Po odstranění všech 
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těchto nedostatků budeme moci pódium a parket půjčovat obcím z MAS tak, jak bylo schváleno v červnu 
na Valné hromadě. 
 
Rada MAS bere na vědomí postup prací pro uvedení techniky do provozuschopného stavu. 

 

8. VIII. kolo pro udělování značky PODKRKONOŠÍ regionální produkt®  
V květnu byla vyhlášena v pořadí již IX. výzva k podávání žádostí o značku Podkrkonoší regionální produkt. 
Uzávěrka přihlášek nových žadatelů o značku i žádostí o prodloužení značky je 28. srpna 2016. Zasedání 
certifikační komise proběhne v týdnu od 5. do 9. září. K členství v certifikační komisi budou osloveni 
zástupci VŠÚO, Městského muzea a galerie Hořice, případně další odborníci z regionu. Slavnostní předání 
certifikátů proběhne v sobotu 1. října v Holovousích u příležitosti konání Slavností Holovouských malináčů. 
V příštích dnech bychom měli obdržet zásilku s novinami Doma v regionech, ve kterých se náš region 
prezentuje článkem o ovocnářství. Noviny budeme distribuovat po regionu. 
 
Rada MAS bere na vědomí aktuální stav značky PODKRONOŠÍ regionální produkt®. 
 
 
Zapsala dne: 4. 8. 2016  Ing. Kateřina Burianová   ........................................... 
 
  
Ověřovatel: Mgr. Kristýna Švůgerová ...........................................  
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