Zápis z jednání Programového výboru 3/2018
konaného dne 17. července 2018
Datum konání:
17. 7. 2018
Místo konání:
kancelář MAS, Havlíčkova ul. 67, Havlíčkova Borová
Čas konání:
od 13:00 hod.
Hlasování:
PRO x PROTI x ZDRŽEL SE
Předsedající:
Mgr. Jan Marek
Přítomni:
viz prezenční listina
Program jednání:
1. Zahájení jednání
2. Schválení projektů z IROP k financování po doporučení Výběrové komise:
Výzva č. 1 MAS Havlíčkův kraj – IROP – Podpora složek IZS k řešení a řízení rizik a katastrof
Výzva č. 2 MAS Havlíčkův kraj – IROP – Infrastruktura pro vzdělávání a celoživotní učení
3. Informace o výzvách z OPZ:
Výzva č. 3 MAS Havlíčkův kraj - Propojení profesních a rodinných potřeb, opatření 3
Výzva č. 4 MAS Havlíčkův kraj - Vytváření pracovních příležitostí pro znevýhodněné skupiny
obyvatel, opatření 2
4. Zpráva o plnění Integrované strategie
5. Schválení Jednacího řádu Programového výboru, Výběrové komise, Etický kodex
6. Dotazy a diskuze
7. Různé
8. Závěr
Průběh jednání:
1. Zahájení jednání
Zasedání Programového výboru bylo zahájeno v 13:05 hodin. Předseda PV Mgr. Jan Marek
konstatoval, že jednání bylo řádně svoláno, podle prezenční listiny jsou přítomni všichni členové PV,
tudíž veřejný sektor nepřesahuje 49 % hlasovacích práv, ani žádná zájmová skupina nedosahuje 50 %
hlasů při hlasování.
Přítomní členové PV podílející se na rozhodování:
Mgr. Jan Marek – soukromý sektor, zájmová skupina - Vzdělávání a volný čas
Ing. Milan Klement – veřejný sektor, zájmová skupina - Veřejná správa
František Mládek - veřejný sektor, zájmová skupina - Veřejná správa
Mgr. Zdeněk Navrátil - veřejný sektor, zájmová skupina - Veřejná správa
Ing. Jiří Uchytil – soukromý sektor – zájmová skupina – Zemědělství, lesnictví a životní prostředí
Jiří Kunc - soukromý sektor – zájmová skupina – Zemědělství, lesnictví a životní prostředí
Jiří Tlustoš - soukromý sektor – zájmová skupina – Zemědělství, lesnictví a životní prostředí
Jan Moravec - soukromý sektor, zájmová skupina - Vzdělávání a volný čas
Dagmar Pálková - soukromý sektor, zájmová skupina - Vzdělávání a volný čas

Pan Marek navrhl zapisovatele zápisu Jaroslavu Hájkovou. Žádný protinávrh nebyl podán.
Pan předseda PV Mgr. Marek podal návrh na doplnění programu o další bod: Schválení vyhlášení
výzev z OP Zaměstnanost – Výzva č. 5 - Podpora sociální integrace včetně vzdělávání sociálních
pracovníků, Výzva č. 6 - Vznik a rozvoj nových podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání,
Výzva č. 7 - Propojení profesních a rodinných potřeb, opatření 3 a Výzva č. 8 - Vytváření pracovních
příležitostí pro znevýhodněné skupiny obyvatel, opatření 2. Tento bod navrhuje zařadit jako bod
č. 6 dnešního jednání a ostatní body posunout.
Usnesení č. 1:
PV schvaluje zapisovatelkou zápisu paní Jaroslavu Hájkovou.
PV schvaluje doplnění programu o další bod: Schválení vyhlášení výzev č. 5, 6., 7 a 8 z OP
Zaměstnanost – tento bod zařadit jako bod č. 6 a ostatní body posunout.
Hlasování: 9 -0 – 0
2. Schválení projektů z IROP k financování po doporučení Výběrové komise MAS
Před schvalováním projektů seznámila manažerka pro IROP Ing. Hana Půžová přítomné členy PV
s konáním a hodnocením Výběrové komise a se všemi dokumenty, které s hodnocením souvisely
(etické kodexy, kontrolní listy pro formální náležitosti a kritéria přijatelnosti - prováděli zaměstnanci
MAS, kontrolní listy – věcné hodnocení Výběrové komise, Jednací řády Výběrové komise
a Programového výboru, Interní postupy MAS pro implementaci SCLLD).
Následně programovému výboru představila seznam podaných projektů do 1. výzvy MAS Havlíčkův
kraj – IROP – Podpora složek IZS k řešení a řízení rizik a katastrof. Ing. Půžová vyzvala přítomné
k podpisu „Etického kodexu“ a kontrole nestrannosti a nepodjatosti. Pan František Mládek oznámil
střet zájmu v případě 1. výzvy – Město Svratka, jehož je pan Mládek starostou, podalo do této výzvy
projekt „Dopravní automobil pro JSDH Města Svratka“. Pan František Mládek bude z jednání
Programového výboru při hodnocení 1. Výzvy vyloučen. Pan Mládek opustil jednací místnost a vrátí
se až po ukončení hodnocení 1. výzvy IROP.
Schválení projektů po doporučení Výběrovou komisí podaných do 1. výzvy MAS Havlíčkův kraj –
IROP – Podpora složek IZS k řešení a řízení rizik a katastrof
Do 1. výzvy bylo podáno celkem 7 projektů. Při věcném hodnocení jeden projekt Výběrová komise
vyřadilo, a to vzhledem k nedosažení hranice minimálního počtu bodů. 6 projektů prošlo věcným
hodnocením a Výběrová komise je doporučila ke schválení. Projekty byly seřazeny podle počtu
dosažených bodů a času podání.
Celkové výdaje projektů podaných do 1. výzvy IROP jsou 13.073.975,05 Kč. Alokace výzvy činila
6.343.000,- Kč.
Programový výbor na základě jednání Výběrové komise doporučuje k financování projekty –
viz tabulka.

Doporučené projekty k financování:
Pořadí
projektů

Název
žadatele

Místo
realizace
projektu

Název
projektu

Celkový
rozpočet v Kč

Způsobilé
výdaje v Kč

Výše dotace
v Kč

1.

Městys
Vojnův
Městec

Vojnův
Městec

Dopravní
automobil
JSDH Vojnův
Městec

1.259.658,00

1.259.658,00

1.196.675,10

2.

Obec Velká
Losenice

Velká
Losenice

Nový DA pro
JSDH obce
Velká Losenice

1.132.296,00

1.132.296,00

1.075.681,20

3.

Městys
Bohdalov

Bohdalov

Nový dopravní
automobil pro
JSDH městyse
Bohdalov

1.144.244,00

1.144.244,00

1.087.031,80

4.

Městys
Nové Veselí

Nové Veselí

Dopravní
automobil

1.657.500,00

1.574.625,00

1.574.625,00

5.

Město
Svratka

Svratka

Dopravní
automobil pro
JSDH Města
Svratka

1.482.800,00

1.482.800,00

1.408.660,00

Opatření
Integrované
strategie
2.5.4 Podpora
jednotek
Sboru
dobrovolných
hasičů
2.5.4 Podpora
jednotek
Sboru
dobrovolných
hasičů
2.5.4 Podpora
jednotek
Sboru
dobrovolných
hasičů
2.5.4 Podpora
jednotek
Sboru
dobrovolných
hasičů
2.5.4 Podpora
jednotek
Sboru
dobrovolných
hasičů

Počet
přidělený
ch bodů

45

40

40

40

40

Celkové výdaje podpořených projektů = 6.342.673,10,- Kč
Nedoporučené projekty:

6.

7.

Obec
Sobíňov

Městys
Ostrov nad
Oslavou

Sobíňov

Pořízení
hasičské
techniky pro
JSDH Sobíňov

Ostrov nad
Oslavou

Zodolnění
hasičské
zbrojnice pro
JSDH Městyse
Ostrov nad
Oslavou

7.312.030,00

902.228,00

6.343.000,-

742.581,00-

6.025.850,00

2.5.4 Podpora
jednotek
Sboru
dobrovolných
hasičů

35

705.451,95

2.5.4 Podpora
jednotek
Sboru
dobrovolných
hasičů

25

Usnesení č. 2:
Programový výbor doporučuje podané projekty do 1. výzvy MAS Havlíčkův kraj – IROP – Podpora
složek IZS k řešení a řízení rizik a katastrof ke spolufinancování ze strany ŘO IROP - viz tabulka
Doporučené projekty k financování.
Hlasování: 8 -0 – 0
Do jednací místnosti se vrátil pan František Mládek.

Před hodnocením projektů představila Ing. Hana Půžová členům PV seznam podaných projektů
do 2. výzvy MAS Havlíčkův kraj – IROP – Infrastruktura pro vzdělávání a celoživotní učení. Do výzvy
bylo přijat celkem 6 projektů, které splnily kontrolu formálních a náležitostí a přijatelnosti i věcné
hodnocení. Projekty byly přijaty v celkovém finančním objemu 35.370.605,50,- Kč.
Pan Mgr. Zdeněk Navrátil oznámil střet zájmu v případě 2. výzvy – Město Žďár nad Sázavou, jehož
je pan Navrátil starostou, podalo do této výzvy projekt „Modernizace odborných učeben ve 2. ZŠ
ve Žďáře nad Sázavou“. Pan Mgr. Navrátil bude z jednání Programového výboru při hodnocení
2. Výzvy vyloučen. Manažerka pro IROP Ing. Hana Půžová požádala přítomné o podepsání Etického
kodexu.
Pan Navrátil opustil jednací místnost a vrátí se až po ukončení hodnocení 2. výzvy IROP.
Doporučené projekty k financování:
Pořadí
projek
tů

Název
žadatele

Místo
realizace
projektu

Název
projektu

Celkový
rozpočet v Kč

Způsobilé
výdaje v Kč

Výše dotace v
Kč

1.

Obec Velká
Losenice

Velká
Losenice

Nástavba ZŠ a
MŠ ve Velké
Losenici

7.582.073,00

4.999.717,00

4.749.231,17

2.288.035,00

2.288.035,00

2.173.633,25

12.039.916,0
0

11.989.916,00

11.390.420,20

2.

3.

Obec
Kameničky

Město
Přibyslav

Kameničky

Přibyslav

Rekonstrukce
odborné
učebny fyziky
a chemie na
základní škole
v Kameničkác
h, č. p. 38

Přístavba
Mateřské
školy
Bezručova
v Přibyslavi

Opatření
Integrované
strategie
2.1.1
Rekonstrukce
škol a
předškolních
zařízení
2.1.2 Zkvalitnění
výuky a služeb
škol a
předškolních
zařízení
3.2.1 Rozvoj
mimoškolního
vzdělávání pro
všechny věkové
skupiny
obyvatel
2.1.1
Rekonstrukce
škol a
předškolních
zařízení
2.1.2 Zkvalitnění
výuky a služeb
škol a
předškolních
zařízení
3.2.1 Rozvoj
mimoškolního
vzdělávání pro
všechny věkové
skupiny
obyvatel
2.1.1
Rekonstrukce
škol a
předškolních
zařízení
2.1.2 Zkvalitnění
výuky a služeb
škol a

Počet
přidělených
bodů

100

100

90

předškolních
zařízení
3.2.1 Rozvoj
mimoškolního
vzdělávání pro
všechny věkové
skupiny
obyvatel

Celkové výdaje podpořených projektů = 18.31.284,62,- Kč
Nedoporučené projekty k financování:

4.

Město Žďár
nad
Sázavou

Žďár
nad
Sázavou

5.

Základní
škola a
Mateřská
škola Nové
Veselí,
příspěvková
organizace

Nové
Veselí

6.

Obec
Křižánky

Křižánky

Modernizace
odborných
učeben ve 2.
ZŠ ve Žďáře
nad Sázavou

Modernizace
učeben fyziky
a zeměpisu

Podpora
rozvoje
zájmového,
neformálního
a
celoživotního
vzdělávání
v obci
Křižánky

10.994.740,88

10.994.740,88

10.445.003,83

2.961.333,74

2.961.333,74

2.813.267,05

8.348.347,00

3.999.000,00

3.799.050,00

2.1.1 Rekonstrukce
škol a předškolních
zařízení
2.1.2 Zkvalitnění výuky
a služeb škol a
předškolních zařízení
3.2.1 Rozvoj
mimoškolního
vzdělávání pro
všechny věkové
skupiny obyvatel
2.1.1 Rekonstrukce
škol a předškolních
zařízení
2.1.2 Zkvalitnění výuky
a služeb škol a
předškolních zařízení
3.2.1 Rozvoj
mimoškolního
vzdělávání pro
všechny věkové
skupiny obyvatel
2.1.1 Rekonstrukce
škol a předškolních
zařízení
2.1.2 Zkvalitnění výuky
a služeb škol a
předškolních zařízení
3.2.1 Rozvoj
mimoškolního
vzdělávání pro
všechny věkové
skupiny obyvatel

Usnesení č. 3:
Programový výbor doporučuje podané projekty do 2. výzvy MAS Havlíčkův kraj – IROP –
Infrastruktura pro vzdělávání a celoživotní učení ke spolufinancování ze strany ŘO IROP viz tabulka Doporučené projekty k financování.
Hlasování: 8 -0 – 0

90

80

70

3. Informace o výzvách z OPZ
Byly vyhlášeny dvě výzvy z Operačního programu Zaměstnanost (OPZ), konkrétně se jednalo o výzvy:
Výzva č. 3 MAS Havlíčkův kraj - Propojení profesních a rodinných potřeb, opatření 3
Výzva č. 4 MAS Havlíčkův kraj - Vytváření pracovních příležitostí pro znevýhodněné skupiny obyvatel,
opatření 2
Do výzvy č. 3 se přihlásil jeden projekt, který nesplnil kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti.
Do výzvy č. 4 se přihlásily dva projekty, z nichž jeden nesplnil kontrolu formálních náležitostí
a přijatelnosti a druhý neprošel věcným hodnocením Výběrové komise MAS.
Usnesení č. 4:
Programový výbor bere informace o výzvách OPZ na vědomí.
4. Zpráva o plnění Integrované strategie
Jaroslava Hájková, manažerka pro SCLLD seznámila přítomné se Zprávou o plnění integrované
strategie za období od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2018 a požádala přítomné o její schválení.
Usnesení č. 5:
Programový výbor schvaluje předloženou Zprávu o plnění Integrované strategie.
Hlasování: 9 -0 – 0
5. Schválení Jednacího řádu Programového výboru, Výběrové komise a znění Etického kodexu
(přílohy Prohlášení o nestrannosti a mlčenlivosti)
V průběhu vyhlašování výzev a schvalování interních postupů ze strany ŘO byly objeveny nejasné
citace v jednacích řádech Programového výboru a Výběrové komise a v Etickém kodexu v příloze
Prohlášení o nestrannosti a mlčenlivosti. Zaměstnanci MAS provedli revizi těchto dvou dokumentů
a předložili PV návrhy jednacích řádů PV a VK a Etického kodexu ke schválení.
Usnesení č. 6:
Programový výbor schvaluje jednací řád Programového výboru, jednací řád Výběrové komise
a Etický kodex.
Hlasování: 9 -0 – 0
6. Schválení vyhlášení výzev z OP Zaměstnanost
Výzva č. 5 - Podpora sociální integrace včetně vzdělávání sociálních pracovníků, Výzva č. 6 - Vznik
a rozvoj nových podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání, Výzva č. 7 - Propojení
profesních a rodinných potřeb, opatření 3 a Výzva č. 8 - Vytváření pracovních příležitostí
pro znevýhodněné skupiny obyvatel, opatření 2.
Usnesení č. 7:
Programový výbor schvaluje vyhlášení výzev č. 5, č. 6, č. 7 a č. 8 z OP Zaměstnanost včetně
hodnotících kritérií.
Hlasování: 9 -0 – 0

7. Dotazy a diskuze
Diskuse proběhla na téma vyhlášení dalších výzev.
8. Různé
Paní Hájková informovala členy Programového výboru o dvou proběhlých kontrolách na MAS.
Jednalo se o monitorovací návštěvu ze dne 12. 6. z Centra pro regionální rozvoj ČR – paní Ing.
Veronika Vaníčková a Ing. Renáta Marková, pracoviště Jihlava. Předmětem návštěvy byla kontrola
Postupů MAS při hodnocení a výběru projektů 1. výzvy MAS Havlíčkův kraj – IROP – Podpora složek
IZS k řešení a řízení rizik a katastrof a Postupů MAS při hodnocení a výběru projektů 2. výzvy MAS
Havlíčkův kraj – IROP – Infrastruktura pro vzdělávání a celoživotní učení. Výsledek kontroly – nebyly
zjištěny žádné nedostatky a nebyla stanovena žádná doporučení k nápravě.
Ve dnech 18. a 19. 6. proběhla v kanceláři MAS kontrola z Centra pro regionální rozvoj ČR, pracoviště
Praha, vedoucí kontrolní skupiny Ing. Mgr. Michaela Čermáková, na čerpání provozních výdajů 4.2
ve sledovaném období od 1. 10. 2016 do 31. 12. 2017. Kontrola proběhla bez závad, čekáme na
protokol o výsledku kontroly.
Usnesení č. 8:
Programový výbor bere na vědomí výsledky kontrol.
9. Závěr
Předseda Programového výboru pan Mgr. Jan Marek poděkoval přítomným za účast a ukončil
jednání.
Jednání bylo ukončeno v 15:00 hodin.
Zapisovatel: Jaroslava Hájková

Mgr. Jan Marek – předseda Programového výboru, v.r.

Podpisy členů Programového výboru:
Dagmar Pálková, v.r.
Ing. Milan Klement, v.r.
František Mládek, v.r.
Mgr. Zdeněk Navrátil, v.r.
Ing. Jiří Uchytil, v.r.
Jiří Kunc, v.r.
Jiří Tlustoš, v.r.
Jan Moravec, v.r.

