MAS PODBRDSKO, z.s.
IČO: 27051935, sídlo: Hvožďany 80, 262 44 Hvožďany

Zápis ze zasedání správní rady
konané dne 24. 3. 2016 od 16.00 hod. na MěÚ Březnice, kancelář starosty
Předsedkyně správní rady zahájila zasedání správní rady a konstatovala, že je rada usnášení schopná,
jelikož je přítomno 6 z 9 (67%).
Správní rada byla řádně svolána pozvánkou - viz příloha č. 1. V den zasedání správní rady bylo místo
setkání přesunuto na MěÚ do Březnice.
Prezenční listina je v příloze č. 2.

Program
1.

Schválení programu zasedání, zapisovatele a ověřovatelů .......................................... 1

2.

Zaměstnanci MAS ...................................................................................................... 2

3.

MAP - Místní akční plány rozvoje vzdělávání .............................................................. 2

4.

Strategie CLLD + Žádost IROP SC 4.2 + 4.1 ................................................................... 4

5.

Účetnictví MAS ........................................................................................................... 4

6.

www.podbrdskeinfo.cz + www.maspodbrdsko.cz ....................................................... 5

7.

Podbrdský farmářský a řemeslný trh v Rožmitále ........................................................ 5

8.

Různé ......................................................................................................................... 5

9.

Závěr ......................................................................................................................... 6

1.

Schválení programu zasedání, zapisovatele a ověřovatelů

Markéta Balková:
Předsedkyně správní rady spolku přednesla návrh programu, zapisovatele a ověřovatelů zápisu ze
zasedání správní rady.
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USNESENÍ SR2/2016 - č. 1
Správní rada schválila návrh programu zasedání a zvolila tyto činovníky zasedání:
Předsedkyně zasedání:
Markéta Balková
Zapisovatelka:
Ing. Gabriela Jeníčková
Ověřovatelé:
Ing. Jana Derflová, Ing. Bořek Bierhanzl
HLASOVÁNÍ:
PRO: 6
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

2.

Zaměstnanci MAS

Gabriela Jeníčková:
Na minulém setkání správní rady bylo rozhodnuto, že ředitelka kanceláře MAS osloví Petru
Benjákovou, zda trvá její zájem o práci v MAS. Pokud zájem již není, oslovit druhou uchazečku Janu
Majerovou.
Paní Benjáková by mohla nastoupit do kanceláře až od 1. 9. 2016. Bohužel dotace z ÚP trvá do 30. 9.
2016. Na základě pohovoru paní Majerová nebyla přijata.
Byla oslovena paní Klímová z ÚP v Rožmitále, zda pro práci v MAS navrhla někoho z uchazečů, kteří
jsou na ÚP déle než 3 měsíce. O místo asistentky kanceláře MAS (financování z dotace ÚP) se přišla
ucházet paní Marta Králová. Paní Králová (viz životopis v příloze č. 3.) však nesplňuje počet dnů na
ÚP. MAS bude hledat pracovníka do kanceláře dál.
Člen MAS Jaroslav Cibulka předal kontakt na paní Vendulu Šedivou. Paní Šedivá umí pracovat
s grafickými programy a zabývá se tvorbou webů. Není možné ji zaměstnat na hlavní pracovní poměr,
jen na DPP.
Ředitelka kanceláře Gabriela Jeníčková navrhuje přijmout do pracovního poměru:
- Vendulu Šedivou na DPP (financování z projektu MAP) - práce na webových stránkách MAS,
design, povinná publicita MAS, pomoc při pořádání akcí apod. (bude pracovat částečně
z kanceláře, ale především z domova)
USNESENÍ SR2/2016 - č. 2
Správní rada rozhodla, že se zaměstná na DPP paní Vendula Šedivá.
HLASOVÁNÍ:
PRO: 6
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

3.

MAP - Místní akční plány rozvoje vzdělávání

Gabriela Jeníčková:
Jsme v kontaktu s Jiřím Kuželem a Městem Příbram.
Účast 29. 2. 2016 na neformálním setkání zástupců všech ORP Středočeského kraje v Říčanech.
Město Příbram, DSO ORP Příbram a MAS pořádali společně 16. 3. 2016 seminář pro starosty obcí a
pro ředitele škol na území ORP. Projednávalo se zapojení ORP Příbram do Místního akčního plánu a
šablony, resp. animace škol, kterou mají za povinnost všechny MAS. Semináře se zúčastnilo téměř 40
zájemců z řad ředitelů a starostů.
Dne 16. 3. 2016 přišlo oznámení přes depeši v MS2014+, že byl projekt MAP schválen. Vyrozumění o
schválení žádosti o podporu ŘO OP VVV - viz příloha č. 4.
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MAP - projekt:
- Není potřeba zřizovat samostatný účet, můžeme používat náš současný
- Vzory na DPP nejsou - můžeme použít naše smlouvy na DPP
- Nutno používat vzory na výkazy práce
- Publicita - nutné mít umístěn před kanceláří MAS plakát A3, že realizujeme projekt z OP VVV
- Zveřejnění na webu MAS, vč. popisu, že projekt je financován z peněz EU
- Smlouva o spolupráci bude nejdříve předběžná - spolupráce mezi Městem Příbram a námi
bude podepsána na zač. dubna 2016

-

-

-

-

-

-

Po zahájení projektu bude podepsána Smlouva o partnerství - zahájení projektu plánuje
Město Příbram posunout cca na 11. 4. 2016 (ještě není termín 100% - musí odhlasovat
zastupitelstvo, které zasedá 4. 4. 2016)
1. žádost o platbu proběhne v létě 2016 - 1. 7. 2016 pošleme Městu Příbram fakturu se
splatností cca 90 dnů, protože PB bude moci fakturu uhradit až po doručení 1. zálohy na účet
PB
Předběžný rozpočet celkem - 507.000,- Kč
ETAPY projektu - předběžně v listopadu 2015 nastaveny takto:
• 1. 7. 2016 - 1. záloha
• 26. 10. 2016
• 28. 4. 2017
• 30. 9. 2017 - konec projektu
• 27. 10. 2017 - konečné vyúčtování
Vzhledem k posunutí přijetí rozhodnutí o dotaci se mohou tyto etapy termínově trochu lišit.
Je nutno mít předfinancováno cca 2 etapy dopředu,
tj. duben-červen 84.600,- Kč
+ 7-12/2016 169.200,- Kč
-˃ tj. celkem musíme mít cca 250.000,- Kč
(bude upřesněno na příští správní radě).
Nastaveno v rozpočtu - 3 zaměstnanci na DPP + účetní:
• Nutno udělat s paní Kohelovou smlouvu na DPP (zatím pracuje zdarma)
• Ing. Gabriela Jeníčková - 1. DPP
• Ing. Petr Chotívka - 2. DPP
• Vendula Šedivá - 3. DPP
území MAP rozděleno na 3 části:
• MAS Podbrdsko - obstará MAS Podbrdsko
• Příbram, Dolní Hbity, Višňová - obstará Příbram
• MAS Brdy + Pičín - obstará MAS Podbrdsko
Nutno stanovit Řídící výbor + pracovní skupiny za každé definované území - kdo bude chtít
být zástupce v Řídícím výboru ze Správní rady? Jana Derflová za školství????
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USNESENÍ SR2/2016 - č. 3
Správní rada rozhodla, že:
a) na MAP budou zaměstnáni tito zaměstnanci
• Martina Kohelová - účetní projektu na DPP
• Ing. Gabriela Jeníčková - 1. DPP
• Ing. Petr Chotívka - 2. DPP
• Vendula Šedivá - 3. DPP
b) bere na vědomí informace o projektu MAP, přesný rozpočet aj. bude řešeno na správní radě
v květnu 2016. Zástupcem v Řídícím výboru MAP za Správní radu MAS bude paní Jana Derflová.
ÚKOL PRO KANCELÁŘ MAS: Na příštím setkání správní rady informovat o financování projektu MAP.
HLASOVÁNÍ: PRO: 6
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

4.

Strategie CLLD + Žádost IROP SC 4.2 + 4.1

Gabriela Jeníčková:
Finální verze Strategie MAS Podbrdsko byla odeslána k posouzení na MMR v pátek 29. 1. 2016. Na
hodnocení hodnotitelské komise je 30 pracovních dnů - vyjádření přišlo depeší z MS2014+ 23. 3.
2016 - v příloha č. 7 Hodnocení SCLLD. Na dopracování SCLLD máme 10 pracovních dnů do 8. 4. 2016.
Domluveno s Filipem Šafaříkem, že pomůže dopracovat dle přiloženého hodnocení.
Další informace k OP:
IROP
Specifická pravidla k 4.1 - předpokládané zveřejnění v 4/2016
Chystají se semináře na vykazování režií MAS, výzvy MAS apod. - nejsou ještě dané termíny
Pracovat budeme se systémem MS2014+ = systém „ISKP“ pro naše žadatele a systém „CSSF“ pro nás,
kam budeme zadávat a administrovat výzvy, aby se promítly do ISKP (školení na používání systému nejsou zatím termíny)
Přepokládaný termín na výzvu IROP SC 4.2 - červen 2016
PRV
Pravidla pro MAS - cca 4-5/2016
Pracovat budeme s portálem Farmář
Přepokládaný termín na podávání výzev - červen/červenec 2016
OPZ
Výzva bude vyhlášena cca 4-5/2016. Vyhlašování 1. výzev MAS - nejdéle v 6/2016.
V letošním roce můžeme už nějaké projekty vybrat, ale k proplacení dojde až v roce 2017!!
Upozorňujeme, že pokud nebudou všechna pravidla, nemá smysl se hrnout do vyhlašování výzev +
zároveň žádost na režijní výdaje můžeme podat až po schválení SCLLD.
Režie MAS budeme uplatňovat od 1. 1. 2016.

5.

Účetnictví MAS

Gabriela Jeníčková:
Nutno zřídit bankovní kartu - pověřen Petr Chotívka
Bankovní karta bude uložena v kanceláři MAS, vybírat z účtu bude Jana Filinová po předchozí
domluvě s Gabrielou Jeníčkovou. Kasa je umístěna v kanceláři MAS.

ZDRŽEL SE: 0
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USNESENÍ SR2/2016 - č. 4
Správní rada bere na vědomí informace o účtu MAS.
ÚKOL PRO Petra Chotívku: Zřízení bankovní karty.
HLASOVÁNÍ: PRO: 6
PROTI: 0

6.

www.podbrdskeinfo.cz + www.maspodbrdsko.cz

Gabriela Jeníčková:
Na webu podbrdskeinfo.cz v únoru a v 1. polovině března pracovala Jana Filinová. Proběhlo setkání
s paní Patlokou a byla požádána o několik úprav na webu MAS i podbrdskeinfo.cz
Vystaveny 1. faktury za reklamu na webu podbrdskeinfo.cz.
Další práce na webu podbrdskeinfo.cz budou předány paní Šedivé.
Vzhledem k nastavení webu MAS nyní, budou potřeba zásahy do grafiky webu. Je to z důvodu
povinné publicity - všechna loga musí být v horní části stránky tak, aby byla vidět při prvním kliknutí
na web. Což nyní není. Prosím správní radu o schválení úprav webu. Je možné, že si bude Galileo za
tuto změnu designu webu něco účtovat. V současné době nejsme schopni říci rozsah prací. Je nutno
počkat na pravidla 4.1 a PRV pro MAS a poté provést úpravu webu.
USNESENÍ SR2/2016 - č. 5
Správní rada souhlasí úpravou webu MAS. Vyúčtování za tuto službu schválí ředitelka kanceláře a
předsedkyně MAS.
HLASOVÁNÍ: PRO: 6
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

7.

Podbrdský farmářský a řemeslný trh v Rožmitále

Gabriela Jeníčková:
Podbrdský farmářský a řemeslný trh proběhne 24. 9. 2016. Plánovaný jarní trh v Březnici nebo
v Milíně zatím odložen.
V dubnu vyjdou v regionálním tisku inzeráty pro prodejce, zda se chtějí přihlásit na trh. Termín je do
konce května 2016 + pak budeme shánět prodejce z vlastních zdrojů, např. na trzích s ochutnávkou
Regionální potraviny.

8.

Různé

a) Členské příspěvky
Gabriela Jeníčková:
Předpis na členské příspěvky v roce 2016 byl rozeslán 16. 2. 2016.
Je zaplaceno k 24. 3. 2016 cca 80% členských příspěvků (z celkové částky 43.400,- Kč - zaplaceno
35.000,- Kč).
b) Valná hromada KS MAS - 26. 2. 2016
Gabriela Jeníčková:
Odhlasováno 10.000,- Kč členský příspěvek - návrh za Středočeské MAS na valnou hromadu NS MAS,
schválen pobočný spolek NS MAS ČR a změna stanov KS MAS se připravuje.
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c) Valná hromada NS MAS - 17. 3. 2016
Gabriela Jeníčková:
Tisková zpráva z VH NS MAS v příloze č. 5.
- k 17. 3. 2016 podáno 80 strategií MAS

-

180 MAS má standardizaci, tzn. že chybí 1/2 strategií!!
několik MAS odešlo z NS MAS, proto nyní 169 členů
schválení příspěvku na rok 2016 - 10.000,- Kč se splatností 30. 6. 2016
změna stanov NS MAS se připravuje - 2. valná hromada proběhne na podzim 2016

d) Jednotný styl MAS
Gabriela Jeníčková:
Návrh na jednotný styl MAS - viz příloha č. 6. Návrh byl zpracován ZDARMA švagrem Petra Chotívky.
Projednání návrhu - ANO/ NE / úpravy od paní Šedivé
USNESENÍ SR2/2016 - č. 6
Správní rada souhlasí s návrhem jednotného stylu MAS.
HLASOVÁNÍ: PRO: 6
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
e) Spolková činnost
Gabriela Jeníčková:
Informace z VH NS MAS 17. 3. 2016 na dotaz p. Švejdy z podzimu 2015 - zda bude podporována
spolková činnost. Původně se s tímto nepočítalo, ale protože je to významná část života na venkově a
spolková činnost je v ČR rozsáhlá, plánují se úpravy na střednědobé období v roce 2018.
Zároveň budeme moci v rámci projektů spolupráce mezi MAS z PRV také podpořit spolkovou činnost.
Toto bude závislé zřejmě na tom, jaké spolupráce bude MAS realizovat.

9.

Závěr

Markéta Balková:
Poděkování přítomným za účast na správní radě.
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PŘÍLOHY:
1. Pozvánka
2. Prezenční listina
3. Životopis uchazeče o zaměstnání - Marta Králová
4. Vyrozumění o schválení žádosti o podporu ŘO OP VVV
5. Tisková z práva z valné hromady NS MAS
6. Design MAS
7. Hodnocení SCLLD

Zapsala:

Ing. Gabriela Jeníčková

---------------------------------------

Předsedkyně správní rady:

Markéta Balková

---------------------------------------

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Jana Derflová

---------------------------------------

Ing. Bořek Bierhanzl

---------------------------------------

Stránka 7

V Březnici, dne 24. 3. 2016.

