
 

 

Zápis 

z jednání řídicího výboru MAS Partnerství venkova, z. s. se sídlem Vísky 96, 679 33, konaného dne 

10. dubna 2019 v 14:30 v kanceláři MAS Partnerství venkova, z. s., Pražská 870, 679 61 Letovice.  

Přítomni:  

Na jednání řídicího výboru byli přítomni následující členové řídicího výboru:  

Subjekt Zástupce Přítomen 

LEDEKO a. s. Ing. Stanislav Šaršon × 
Obec Vísky Ing. Stanislav Kamba ✔ 

SK Cetkovice Mgr. Petr Horák × 

Orel jednota Velké Opatovice Jiří Korbel ✔ 

ZŠ Letovice Mgr. Vítězslav Šos × 

Římskokatolická farnost Velké Opatovice Mgr. Miroslav Hřib ✔ 

KORDO s. r. o.  Jitka Pospíšilová ✔ 

Prezenční listina je přílohou č. 1 tohoto zápisu.  

Předseda řídicího výboru Obec Vísky, zastoupená Ing. Stanislavem Kambou, všechny přítomné 

přivítal a konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů a řídicí výbor je v tomto složení 

usnášeníschopný. Předseda zahájil jednání následujícím návrhem programu a dále jej řídil. 

Program:  

1. Výběr projektů v rámci IROP:  

o výzva č.1 – MAS Partnerství venkova, z. s. – IROP – Zvyšování bezpečnosti dopravy (I.)  

o výzva č. 6 – MAS Partnerství venkova – IROP – Účelné využití prostor školských zařízení s 

ohledem na kvalitu výuky (I.) 

2. Diskuze, závěr. 

Předseda řídicího výboru vznesl požadavek na doplnění programu o bod č. 2 s názvem „projednání 

úvěru MAS Partnerství venkova, z. s. na financování provozních výdajů MAS Partnerství venkova, 

z. s.“ a dále vyzval ostatní členy k doplnění programu. Nikdo z přítomných dále nechtěl program 

doplnit. Předseda tedy nechal o předloženém návrhu programu hlasovat. 

Výsledek hlasování PRO: 4, PROTI: 0; ZDRŽEL SE: 0 

        Návrh programu byl schválen ve výše uvedeném znění všemi hlasy. 

Jako zapisovatelem byla navržena Bc. Marie Dvořáčková, jako ověřovatelem byla navržena paní 

Jitka Pospíšilová. 

Výsledek hlasování PRO: 4, PROTI: 0; ZDRŽEL SE: 0 

Zapisovatelem byla zvolena Bc. Marie Dvořáčková a ověřovatelem paní Jitka Pospíšilová. 



 

 

1. Výběr projektů v rámci IROP: 

o výzva č. 1 – MAS Partnerství venkova, z. s. – IROP – Zvyšování bezpečnosti dopravy (I.)  

o výzva č. 6 – MAS Partnerství venkova – IROP – Účelné využití prostor školských zařízení  

s ohledem na kvalitu výuky (I.) 

Slovo si převzala Bc. Marie Dvořáčková. V krátkosti uvedla, že všechny výzvy v rámci IROP 

(celkem 6) byly vyhlášeny 25. září 2018. Pouze do dvou výzev byly podány žádostí o podporu, a to 

do výzvy s názvem Zvyšování bezpečnosti dopravy a do výzvy Účelné využití prostor školských 

zařízení s ohledem na kvalitu výuky, přičemž do každé z těchto výzev byly podány 2 žádosti  

o podporu. Posléze uvedla, že všechny žádosti o podporu prošly úspěšně hodnocením formálních 

náležitostí a přijatelnosti, které provádí kancelář MAS, a byly tedy postoupeny do věcného 

hodnocení, jež je v kompetenci výběrové komise MAS a jež se uskutečnilo dne 6. 3. 2019. V této 

souvislosti Ing. Pavel Šaršon doplnil, že po věcném hodnocení byla ponechána všem žadatelům 

lhůta pro případné odvolání proti výsledku věcného hodnocení.  

Všem členům řídicího výboru byly projekty zaslány k prostudování před jednáním řídicího výboru 

v elektronické podobě. Všichni přítomní členové řídicího výboru tak mohli zhodnotit, zda jsou nebo 

nejsou vůči projednávaným žádostem o podporu ve střetu zájmů, a posléze podepsali etický kodex. 

Žádný člen řídicího výboru nebyl vůči projednávaným žádostem o podporu ve střetu zájmů.  

Nejprve Bc. Dvořáčková představila přijaté žádostí o podporu do výzvy č. 1 Zvyšování bezpečnosti 

dopravy. Uvedla, že do této výzvy byly podány 2 žádosti o podporu, a to žádost s názvem 

Bezpečnost dopravy Šebetov – výstavba chodníků, v rámci které je žadatelem obec Šebetov, a dále 

žádost s názvem Chodníky v průtahu obcí Pamětice, v rámci které je žadatelem obec Pamětice. Dále 

uvedla maximální počet bodů, které je možné ve věcném hodnocení obdržet (50 bodů) a naopak 

minimální počet bodů, které je nutné obdržet, aby byla žádost o podporu doporučena k financování 

(25 bodů). Výsledek věcného hodnocení v rámci výzvy č. 1 tedy vypadal takto:  

Pořadí Název projektu 
Přidělený 

počet bodů 

Celkové 

způsobilé výdaje 

1. Bezpečnost dopravy Šebetov – výstavba chodníků 46 1 052 776 Kč 

2. Chodníky v průtahu obcí Pamětice 36 812 493 Kč 

celkem 1 865 269 Kč 

Alokace pro výzvu č. 1 byla ve výši 3 158 330 Kč. Oba přijaté projekty získaly minimální počet 

bodů, který je nutné obdržet, aby byla žádost o podporu doporučena k financování, a zároveň součet 

jejich celkových způsobilých výdajů nepřevyšoval alokaci výzvy MAS. Výběrová komise je proto 

v seznamu doporučených a nedoporučených projektů k podpoře ke schválení řídicímu výboru 

v rámci výzvy č. 1 IROP Zvyšování bezpečnosti dopravy zařadila mezi doporučené projekty 

k podpoře. V seznamu doporučených a nedoporučených projektů k podpoře ke schválení řídicímu 

výboru v rámci výzvy č. 1 IROP Zvyšování bezpečnosti dopravy nebyl žádný projekt nedoporučen 

k podpoře.  

Předseda řídicího výboru následně podal návrh usnesení: Řídicí výbor schvaluje seznam 

doporučených a nedoporučených projektů k podpoře v rámci výzvy č. 1 IROP Zvyšování bezpečnosti 

dopravy a o tomto návrhu dal hlasovat.  

PRO: 4, PROTI: 0;  ZDRŽEL SE: 0 



 

 

Usnesení „Řídicí výbor schvaluje seznam doporučených a nedoporučených projektů k podpoře 

v rámci výzvy č. 1 IROP Zvyšování bezpečnosti dopravy“ bylo schváleno všemi hlasy.  

Seznam vybraných a nevybraných projektů k podpoře v rámci výzvy č. 1 Zvyšování bezpečnosti 

dopravy je přílohou č. 2 tohoto zápisu.  

Po projednání a schválení výsledků věcného hodnocení v rámci výzvy č. 1 Zvyšování bezpečnosti 

dopravy přistoupili členové řídicího výboru k projednání a schválení výsledků věcného hodnocení 

v rámci výzvy č. 6 Účelné využití prostor školských zařízení s ohledem na kvalitu výuky.  

Bc. Dvořáčková uvedla, že do této výzvy byly podány rovněž 2 žádosti o podporu, a to žádost 

s názvem Vestavba ZŠ Úsobrno – vybudování přírodovědné a pracovní učebny, v rámci které je 

žadatelem obec Úsobrno, a dále žádost s názvem Modernizace pěstitelské učebny Základní školy 

Velké Opatovice, v rámci které je žadatelem město Velké Opatovice. Dále uvedla maximální počet 

bodů, které je možné ve věcném hodnocení obdržet (50 bodů) a minimální počet bodů, které je nutné 

obdržet, aby byla žádost o podporu doporučena k financování (25 bodů). Výsledek věcného 

hodnocení v rámci výzvy č. 6 byl následující:  

Pořadí Název projektu 
Přidělený 

počet bodů 

Celkové 

způsobilé výdaje 

1. 
Vestavba ZŠ Úsobrno – vybudování přírodovědné 

a pracovní učebny 
46 1 914 099,50 Kč 

2. 
Modernizace pěstitelské učebny Základní školy 

Velké Opatovice 
36 1 914 100 Kč 

celkem 3 828 199,50 Kč 

Alokace pro výzvu č. 6 byla ve výši 8 106 400 Kč. Oba přijaté projekty získaly minimální počet 

bodů, který je nutné obdržet, aby byla žádost o podporu doporučena k financování a zároveň jejich 

součet jejich celkových způsobilých výdajů nepřevyšoval alokaci výzvy MAS. Výběrová komise je 

proto v seznamu doporučených a nedoporučených projektů k podpoře ke schválení řídicímu výboru 

v rámci výzvy č. 6 IROP Účelné využití prostor školských zařízení s ohledem na kvalitu výuky 

zařadila mezi doporučené projekty k podpoře. V seznamu doporučených a nedoporučených projektů 

k podpoře ke schválení řídicímu výboru v rámci výzvy č. 6 IROP Účelné využití prostor školských 

zařízení s ohledem na kvalitu výuky nebyl žádný projekt nedoporučen k podpoře.  

Předseda řídicího výboru následně podal návrh usnesení: Řídicí výbor schvaluje seznam 

doporučených a nedoporučených projektů k podpoře v rámci výzvy č. 6 IROP Účelné využití prostor 

školských zařízení s ohledem na kvalitu výuky a o tomto návrhu dal hlasovat.  

PRO: 4, PROTI: 0;  ZDRŽEL SE: 0 

Usnesení „Řídicí výbor schvaluje seznam doporučených a nedoporučených projektů k podpoře 

v rámci výzvy č. 6 IROP Účelné využití prostor školských zařízení s ohledem na kvalitu výuky“ 

bylo schváleno všemi hlasy.  

Seznam vybraných a nevybraných projektů k podpoře v rámci výzvy č. 6 Účelné využití prostor 

školských zařízení s ohledem na kvalitu výuky je přílohou č. 3 tohoto zápisu.  

2. Projednání úvěru MAS Partnerství venkova, z. s. na financování provozních výdajů MAS  

Slovo si převzal předseda řídicího výboru, který informoval, že stávající úvěr, uzavřený u České 

spořitelny na pokrytí provozních výdajů, které MAS zpravidla financuje z dotačních titulů, ale které 



 

 

se musí nejprve předfinancovat, neboť dotace je vyplácena formou ex-post, vypršel, a je tedy nutné 

přijmout nový úvěr na financování provozních výdajů MAS v letech 2019–2023. Krátce informoval 

také o případné výši úvěru, která by měla odpovídat výši ročních výdajů vynaložených na 

zabezpečení provozu MAS Partnerství venkova, z. s.  

Předseda řídicího výboru následně podal návrh usnesení: Řídicí výbor schvaluje přijetí úvěru pro 

financování provozních výdajů MAS Partnerství venkova, z. s. a o tomto návrhu dal hlasovat.  

PRO: 4, PROTI: 0;  ZDRŽEL SE: 0 

Usnesení „Řídicí výbor schvaluje přijetí úvěru pro financování provozních výdajů MAS 

Partnerství venkova, z. s.“ bylo schváleno všemi hlasy.  

3. Diskuze, závěr 

V rámci diskuze se hovořilo především o aktuálních záležitostech. Bc. Dvořáčková podala krátkou 

informaci o druhém kole výzev v IROP, které by měly být dle stávajícího výhledu vyhlášeny 

v průběhu května, nebo června. Dle aktuálně platných Interních postupů pro MAS Partnerství 

venkova, z. s. platných pro IROP, texty výzev nejprve schvaluje ŘO IROP, a poté jsou schváleny ze 

strany řídicího výboru MAS. Aktuálně jsou již texty výzev zaslány k připomínkám na ŘO IROP. 

Termín vyhlášení 2. kola výzev v IROP se tedy bude odvíjet od připomínkového procesu a 

následného schválení výzev ze strany ŘO IROP.  

Další příspěvek v diskuzi se týkal plánovaného termínu fokusní skupiny, kterou má MAS povinnost 

uspořádat v rámci střednědobé evaluace SCLLD. Bylo připomenuto, že termín je stanoven na 29. 

dubna 2019 a že na jednání fokusní skupiny byly všem členům MAS i dalším potenciálním 

účastníkům z řad starostů obcí a žadatelů, potažmo příjemců zaslány pozvánky.  

V závěru diskuze se otevřelo téma dalšího jednání řídicího výboru. Přítomní pracovníci kanceláře 

MAS uvedli, že toto jednání bude nejspíše svoláno z důvodu schválení výzev v IROP. V této 

souvislosti bylo také zmíněno, že v blízké době by měla být svolána valná hromada, která bude 

koncipována jako výroční. Termín prozatím není stanoven, bude se odvíjet od vypracování 

potřebných dokumentů k jednání, zejména výroční zprávy a zprávy revizní komise.  

Dne 15. 4. 2019     

Zapsala: Bc. Marie Dvořáčková                                 Ověřila: Jitka Pospíšilová       

Předsedající: Ing. Stanislav Kamba 

Seznam příloh: 

Příloha č. 1 Prezenční listina 

Příloha č. 2 Seznam vybraných a nevybraných projektů k podpoře v rámci výzvy č. 1 Zvyšování 

bezpečnosti dopravy 

Příloha č. 3 Seznam vybraných a nevybraných projektů k podpoře v rámci výzvy č. 6 Účelné 

využití prostor školských zařízení s ohledem na kvalitu výuky 


