Zápis č. 4/2019
z jednání Kontrolního a monitorovacího výboru MAS Havlíčkův kraj
konaného dne 25. 9. 2019 ve 14 hodin v Havlíčkově Borové
Přítomni: dle prezenční listiny
Omluven: MVDr. Frühbauerová Markéta, Jan Mládek
Hlasování: pro – proti – zdržel se
Za MAS přítomny: Jaroslava Hájková a Ing. Yvona Jandová
Program:
1. Zahájení
2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Přezkum hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí projektu „Vytváření
pracovních příležitostí – MAS Havlíčkův kraj“ (Výzva č. 6 OPZ)
4. Různé
5. Závěr

Program:
1. Jednání bylo zahájeno v 14:05 hodin. Paní Němcová - předsedkyně KMV, přivítala
přítomné a zahájila jednání. Konstatovala, že je KMV usnášeníschopný. Vyzvala přítomné,
zda chce někdo doplnit program jednání. Program doplňován nebyl, všichni členové
souhlasili s navrženým programem.
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel se
2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu – zapisovatelka zápisu Yvona Jandová,
ověřovatelé zápisu: pan Josef Fabík a pan Jan Orel.
Usnesení: Členové KMV schvalují zapisovatelku zápisu a ověřovatele zápisu.
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel se
3. Přezkum hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí projektu „Vytváření pracovních
příležitostí – MAS Havlíčkův kraj“ (Výzva č. 6 OPZ)
Projekt č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010609 „Vytváření pracovních příležitostí – MAS
Havlíčkův kraj“ byl podán do výzvy č. 6 OPZ. Projekt prošel kontrolou formálních náležitostí
přijatelnosti, Výběrovou komisí byl po věcném hodnocení doporučen k financování, žádost
byla předána ŘO. ŘO zaslal MAS požadavek k přehodnocení formálních náležitostí
a přijatelnosti s výsledkem zamítnutí projektu, protože podle žádosti nemá žadatel
dostatečnou finanční, administrativní a provozní kapacitu. Nové hodnocení proběhlo
a žádost byla zamítnuta. Žadatelka ŠEDOVÁ clean service – Humpolecko, z.ú. proti tomuto

rozhodnutí podala odvolání následujícího znění: „Žadatel je zároveň partnerem projektu
a má dostatečnou kapacitu zaměstnanců i roční obrat pro realizaci projektu, v žádosti ale
omylem označil („zaklikl“) políčko ANO u zahrnutí subjektu do definice jednoho podniku“.
Žádosti o přezkum formálních náležitostí a přijatelnosti projektů řeší v souladu s Jednacím
řádem Kontrolní a monitorovací výbor.
Rozhodnutí KMV: KMV prověřil žádost žadatelky proti rozhodnutí MAS Havlíčkův kraj
o nesplnění formálních náležitostí a přijatelnosti projektu, prověřil postup MAS při hodnocení
projektu a došel k závěru, že postup MAS Havlíčkův kraj je oprávněný. Žadatel dle údajů
uvedených v žádosti svým ročním obratem nedosahuje 1/5 celkových způsobilých výdajů
projektu a počet zaměstnanců žadatele nedosahuje 1/5 počtu osob, které budou zajišťovat
realizaci projektu – jedná se o nově vzniklý subjekt, s ročním obratem 0 EU, který nemá
žádného zaměstnance. Informace v podaném odvolání včetně špatného označení subjektu
v žádosti nejsou dostatečné pro akceptování žádosti o přezkum proti rozhodnutí MAS
Havlíčkův kraj.
Usnesení: KMV odvolání žadatelky proti rozhodnutí MAS Havlíčkův kraj zamítá.
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel se
4. Různé
Členové KMV se zajímali o realizaci Integrované strategie. Na dotazy jim odpovídala paní
Jandová a paní Hájková.
5. Závěr
Paní předsedkyně poděkovala přítomným za účast na jednání a zakončila jej v 15 hodin.

Ludmila Němcová, předsedkyně KMV v.r.

Ověřili:
Josef Fabík v.r.

Zapsala: Ing. Yvona Jandová

Jan Orel v.r.

