konané dne 8.3.2017 od 16:00 hodin v kanceláři MAS Podbrdsko,
Městské zdravotnické zařízení, Rožmitál pod Třemšínem.
Předsedkyně správní rady zahájila zasedání správní rady a konstatovala, že je rada usnášení schopná,
jelikož je přítomno 7 z 9 členů.
Správní rada byla řádně svolána pozvánkou - viz příloha č. 1. Prezenční listina je v příloze č. 2.
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1.

Schválení programu zasedání, zapisovatele a ověřovatelů

MARKÉTA BALKOVÁ:
Předsedkyně správní rady spolku přednesla návrh programu, zapisovatele a ověřovatelů zápisu ze
zasedání správní rady.
USNESENÍ SR4/2017-1
Správní rada schválila návrh programu zasedání a zvolila tyto činovníky zasedání:
Předsedkyně zasedání:
Markéta Balková
Zapisovatelka:
Petra Benjáková
Ověřovatelé:
Ing. Petr Chotívka, Ing. Petr Procházka
HLASOVÁNÍ:
PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

2.

Výzvy MAS Podbrdsko

JANA FILINOVÁ:
Představení problému ohledně nutnosti vyhlásit Výzvu v OPZ. Nutnost dodělat a schválit Interní
postupy.
a) Výzva z OPZ
Projednání podmínek vyhlašování Výzev MAS. Návrh a informace představí Jana Filinová.
Dle nastudovaného dokumentu „Programové rámce SCLLD“ bude MAS Podbrdsko vyhlašovat Výzvu
OPZ – prorodinná opatření. Začít Výzvou prorodinné opatření - podpora příměstských táborů a
dětských skupin. Dále pak rekvalifikace a zaměstnávání.
Jana Filinová a Vendula Šedivá se zúčastnily schůzky na ÚP v Příbrami u paní Kubové ohledně dotace
a podpory osob se zájmem o rekvalifikace. Schůzka byla úspěšně vedena. ÚP má a čerpá napřímo
dotace z OP zaměstnanost a další podporu pro nezaměstnané nepotřebují. Ovšem mohou podpořit
pouze vedené uchazeče na ÚP, nemohou podpořit např. zaměstnance nějaké firmy, kteří potřebují
rekvalifikační kurz ke své práci. Podpora nezaměstnanosti tedy zatím není možná, nutno zjistit
možnost podpory malých a středních podnikatelů - zda bude zájem o rekvalifikace v území MAS.
V 1. Výzvě bude tedy možnost vyhlášení pro žadatele na projekty příměstských táborů a nebo
dětských skupin. Podpora zaměstnanosti bude předmětem výzvy později.
Správní rada souhlasí dle pravidel a možností Strategie a OPZ vyhlásit Výzvu MAS s možností podpořit
dětskou skupinu a příměstské tábory.
Řešení možností příměstských táborů – možnost pro žadatele jako jsou hasiči, fotbalisti, místní
spolky, hudební školy atd. Zároveň mohou žádat i obce z území MAS.

Potřeba tuto Výzvu vyhlásit do konce března. Interní předpisy jsou na to připraveny.
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450tis. Kč je pro jeden subjekt na realizaci příměstských táborů, a je nutno uskutečnit tři týdny za rok.
Týden je cca v hodnotě 50tis. Kč. Doba trvání projektu je 3 roky.
Dětská skupina – dle Strategie MAS je alokace spočítána cca na 2,4mil. Kč na jednu dětskou skupinu.
Celkově je dle Strategie MAS na tuto výzvu alokováno 3,3mil.
Podmínky k tvorbě příměstského tábora. Je nutné pojištění příměstského táboru? Pojišťovna to
pojistí, zkušenost místostarosta Vojáček.
Spoluúčast na projektu je cca 5%. Ex-ante nebo ex-post – možnost plateb projektu.
Nutnost udržitelnosti projektů?? Bude specifikováno ve výzvě.
Správní rada se usnesla, že MAS Podbrdsko vyhlásí Výzvu s názvem:
Aktivity pro děti a mládež:
a) příměstské tábory
b) dětské skupiny
Potřeba vytvořit mailing s informacemi o výzvách MAS! Rozeslat všem obcím, členům MAS, spolkům,
školám atd.
USNESENÍ SR4/2017-2
Správní rada schvaluje, aby kancelář MAS vytvořila návrh na Výzvu OPZ podpora zaměstnanosti
produktivního obyvatelstva – jedná se o podporu aktivit pro děti a mládež (Dětská skupina a
příměstské tábory). Výzva ve výši 4mil. Kč.
HLASOVÁNÍ: PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE:0
b) Výzva OPZ - Sociální služby
Projektový manažer MAS Vendula Šedivá a ředitelka kanceláře Jana Filinová se zúčastnily schůzky s p.
Kalou z Farní Charity Příbram. Žadatel by měl mít registrovány 3 sociální služby, abychom splnili
Strategii MAS. Farní Charita má zaregistrované pouze 2 sociální služby. Problém je, že přes OPZ nelze
podpořit pečovatelskou službu. Tuto službu má pan Kala jako 3.
Zástupci obcí a měst by se měli sejít s panem Kalou pro další informace. Farní charita Příbram může
zaštítit projekt na sociální služby. Nutná osobní domluva se všemi aktéry v území.
Termín schůzky: 22.3. 2017 v 14:30h na MěÚ v Březnici. Pan Kala z Farní Charity s termínem souhlasí.
USNESENÍ SR4/2017-3
Správní rada bere na vědomí informace k Výzvě na sociální služby a schvaluje přesunout řešení Výzvy
MAS na rozvoj sociálních služeb na další zasedání správní rady.
HLASOVÁNÍ: PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE:0
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c) Program rozvoje venkova – je nutno vyhlásit výzvu:
První Výzva MAS z PRV pro bude vyhlášena na 4 Fiche dle Strategie MAS.
V roce 2017 je nutné poskytnou dotaci z PRV 7mil. a v roce 2018 5mil. Kč.
Zde je rozdílná spoluúčast - u některé fiche 50%, někde 45% atd.
Musí se stanovit bodová kritéria (Jana Filinová) – vyrobit preferenční kritéria a bodové hodnocení,
vygenerovat Fiche z portálu Farmáře.
MAS vytvoří další podklady pro tvorbu výzvy dle Strategie MAS a dle pravidel PRV.
USNESENÍ SR4/2017-4
Správní rada schvaluje, aby kancelář MAS vytvořila návrh na Výzvu PRV - 4 tematické okruhy dle
programového rámce PRV ze Strategie MAS. Návrh Výzvy PRV bude schvalovat správní rada na svém
dalším zasedání.
HLASOVÁNÍ: PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE:0

3. Interní postupy
JANA FILINOVÁ:
Nutné vyladit informace pro tvorbu Interních postupů. Nyní bude vyhlášena výzva OPZ a přílohou
mimo jiné budou i Interní předpisy. ŘO OPZ je bude schvalovat současně s Výzvou MAS.
Etický kodex, který řeší i střet zájmů, bude podepsán členy hodnotící komise vždy před hodnocením
projektů v jednotlivých Výzvách MAS. Originál bude založen.
Dále byl představen a projednán postup/ jednací řád pro hodnocení a výběr projektů výběrovou
komisí. Výběrová komise provede předvýběr projektů a Správní rada projedná rozhodnutí výběrové
komise a potvrdí finální výběr projektů. Účast předsedy výběrové komise na jednání správní rady.
Poté kancelář MAS, resp. vedoucí pro realizaci Strategie MAS, zadá do systému MS2014+ vybrané
projekty a odešle na ŘO. Pokud předseda výběrové komise usoudí, že v rozhodování o projektech
bude něco nejistého, poté může přednést správní radě a dozorčí rada vše po posouzení může
přehodnotit a projekty znovu otevřít.
USNESENÍ SR4/2017-5
Správní rada rozhodla, že kancelář MAS zpracuje Interní postupy PRV, OPZ a IROP a poté je nechá
schválit příslušným Řídícím orgánem OP. Správní rada schválí Interní postupy prostřednictvím
hlasování PER-ROLLAM.
HLASOVÁNÍ: PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
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4. Zájem MAS Podbrdsko o OPŽP
JANA FILINOVÁ:
Na email MAS Podbrdska byl z NS MAS ČR zaslán dotazník o zjištění zájmu MAS o aktivity v
Operačním programu životního prostředí. Je nutné zvážit vážnost rozhodnutí, zda do OPŽP jít či
nikoliv.
Otázka na SR je chceme se do OPŽP zapojit? Správní rada by tento OP byla ráda, aby se mohly
realizovat projekty z OPŽP přes MAS. Je nutné zjistit, zda je možné rozšířit i Výzvu režie 4.2 o režie o
tento OP. Členové správní rady společně vyplnili dotazník NS MAS, zda a jak se chceme zapojit do
OPŽP (dotazník v příloze č. 5).
USNESENÍ SR4/2017-6
Správní rada schvaluje znění dotazníků o zapojení MAS Podbrdsko do OPŽP. Odesláním dotazníků je
pověřena Jana Filinová.
HLASOVÁNÍ: PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

5. Odpis majetku
JANA FILINOVÁ:
Jana Filinová vznesla dotaz na správní radu o možnosti likvidace starého PC a tiskárny, který je již
odepsaným majetkem MAS Podbrdsko. Tento majetek byl pořízen ještě v Chrástu v roce 2007.
USNESENÍ SR4/2017-7
Správní rada souhlasí s tím, aby se starý majetek zlikvidoval na likvidačního lístku.
HLASOVÁNÍ: PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE:0

6. Nové emaily kanceláře MAS Podbrdsko
JANA FILINOVÁ:
Kancelář MAS Podbrdsko přišla po dohodě s předsedkyní správní rady a s Petrem Chotívkou
s návrhem, že bude používat nové emaily, přičemž dosavadní email maspodbrdsko@seznam.cz je
stále platný. Jeho zprávy budou již přeposílány automaticky na info@maspodbrdsko.cz a odtud také
budou zprávy již odesílány.
Nové emaily kanceláře MAS Podbrdsko jsou:
info@maspodbrdsko.cz
reditel@maspodbrdsko.cz
vyzvy@maspodbrdsko.cz
USNESENÍ SR4/2017-8
Správní rada souhlasí se změnou emailových adres MAS.
HLASOVÁNÍ: PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE:0
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7. DPP Petr Chotívka
JANA FILINOVÁ:
Jana Filinová navrhla DPP pro Ing. Petra Chotívku, který zpracoval v lednu nové Stanovy MAS a
v únoru pracoval na připomínkování Interních postupů MAS.
USNESENÍ SR4/2017-9
Správní rada souhlasí s DPP pro Petra Chotívku. Smlouva bude sepsána na 300 hodin, tedy do konce
roku 2017. Postupně budou propláceny mzdy za hodiny práce na interními dokumenty MAS.
HLASOVÁNÍ: PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE:0

8. Diskuse a závěr
MARKÉTA BALKOVÁ:
Vyzvala přítomné k diskusi.
Poděkování za účast na zasedání správní rady MAS.
PŘÍLOHY:
1. Pozvánka
2. Prezenční listina
3. Programové rámce
4. Dotazník k OPŽP

Zapsala:

Petra Benjáková

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

Předsedkyně správní rady:

Markéta Balková

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

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Petr Procházka

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

Ing. Petr Chotívka

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

V Rožmitále pod Třemšínem, dne 8.3.2017
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