konané dne 12.9.2019 od 16:00 hodin
Kancelář MAS, Rožmitál pod Třemšínem
Předsedkyně správní rady zahájila zasedání správní rady a konstatovala, že je správní 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.

1.

Schválení programu zasedání, zapisovatele a ověřovatelů

MARKÉTA BALKOVÁ:
Předsedkyně správní rady spolku přednesla návrh programu, zapisovatele a ověřovatelů zápisu ze
zasedání správní rady.
Předsedkyně zasedání:
Markéta Balková
Zapisovatelka:
Jana Filinová
Ověřovatelé:
Ing. Petr Procházka, Dagmar Nesvedová
PROGRAM ZASEDÁNÍ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Schválení programu zasedání, zapisovatele a ověřovatelů .......................................... 1
Výzvy MAS a informace o jednotlivých Operačních programech .................................. 2
Režie MAS - vyúčtování spoluúčasti v jednotlivých projektech ..................................... 4
Informace o pokroku v projektu Místní akční plán II .................................................... 5
Informace o pokroku v projektu Plánování sociálních služeb ....................................... 6
Členové MAS - zrušení členství MC Rozmarýnek, Spolek Herold ................................... 6
Různé ......................................................................................................................... 6

USNESENÍ SR9/2019-1
Správní rada schválila návrh programu zasedání a zvolila tyto činovníky zasedání:
Předsedkyně zasedání:
Markéta Balková
Zapisovatelka:
Jana Filinová
Ověřovatelé:
Ing. Petr Procházka, Dagmar Nesvedová
HLASOVÁNÍ: PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
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2.

Výzvy MAS a informace o jednotlivých Operačních programech

2.1. OPZ - chystaná výzva na sociální služby
VENDULA ŠEDIVÁ:
Původní varianta dle Žádosti o změnu Strategie MAS Podbrdsko - schváleno na jaře 2019:
OPATŘENÍ A.1.2.2 (sociální služby) - 5.900.000 Kč
- v rámci tohoto opatření bychom rádi podpořili projekty na soc. služby = sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi (návazná aktivita, která je v zázemích pro sociální služby a obecně na území MAS
realizována nyní Charitou Příbram)
+ fakultativní služba (doprava pro klienty, podoba seniortaxi - k lékaři, na úřad, atd. + aktivizace
klientů a podpora neformální péče) a podpora odlehčovací služby
Projednání nastavení Výzvy MAS v OPZ - poslední výzva bude vyhlášena na sociální služby v území MAS.
Doba realizace do konce roku 2022.
Vyhlášení výzvy v termínu 25.9.-30.11.2019. Ukončení výzvy 30.11.2019. Toto je poslední možný
termín pro vyhlášení výzev v OPZ za rok 2019.
USNESENÍ SR9/2019-2
Správní rada schvaluje vyhlášení Výzvy MAS v OPZ - sociální služby, v termínu 25.9.-30.11.2019.
HLASOVÁNÍ: PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

2.2. OPŽP - změna pravidel OP a projednání vyhlášení jiné výzvy
JANA FILINOVÁ/ VENDULA ŠEDIVÁ/ expert na OPŽP - p. VLADIMÍR KAVKA:
Vyhlášeny v současné době dvě Výzvy MAS v OPŽP:
Výzva z OPŽP - PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ
Číslo Výzvy MAS:
028/05_18_127/CLLD_16_01_036
Název Výzvy MAS:
Výzva MAS PODBRDSKO - OPŽP - Protierozní opatření
Ukončení příjmu žádostí:
25.9.2019
Finanční alokace výzvy:
4.960.000,- Kč
Alokace z této Výzvy MAS se pravděpodobně nevyčerpá celá. Ale své projekty potencionální žadatelé
konzultují.
Výzva z OPŽP - SÍDELNÍ ZELEŇ
Číslo Výzvy MAS:
039/05_18_128/CLLD_16_01_036

Název Výzvy MAS:

Výzva MAS PODBRDSKO – OPŽP – Realizace sídelní zeleně

Ukončení příjmu žádostí:
25.9.2019
Finanční alokace výzvy:
5.040.000,- Kč
Své projekty na sídelní zeleň potencionální žadatelé konzultují a objem finančních prostředků z alokace
MAS pravděpodobně stačit nebude.
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Ve středu 28.8.2019 byla vyhlášena nová Pravidla pro žadatele a příjemce OPŽP. Došlo v několika
důležitých bodech především u veřejné zeleně v obcích k výraznému změkčení pravidel. Expert na
OPŽP p. Vladimír Kavka a Vendula Šedivá osvětlili správní radě MAS podrobnosti o novinkách
v Pravidlech pro OPŽP - Pravidla jsou nová a pro uživatele jednodušší. Návrh na vyhlášení nové výzvy
s vazbou na nová pravidla OPŽP.
USNESENÍ SR9/2019-3
Správní rada schvaluje, že budou v nejbližším možném termínu vyhlášeny 2 výzvy, s tím že bude termín
ukončení 6.1.2020. Maximální výše projektu 100tis. až 2mil. Kč.
HLASOVÁNÍ: PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
2.3. PRV - informace čerpání
JANA FILINOVÁ/ PETRA BENJÁKOVÁ:
Kancelář MAS kontroluje všechny přijaté žádosti o platbu (ŽOP) a také chodí se na kontroly na místě.
MAS má povinnosti kontrolovat plnění hodnotících kritérií u projektů, které podávají své ŽOP.
Zároveň chodí ze SZIF žadatelům doplnění projektů, které byly registrovány v květnu 2019 z 3. Výzvy
MAS v PRV. Kancelář tato doplnění překontroluje a žádosti znovu verifikuje.
Pokud žadatelé potřebují s čímkoli pomoci, věnuje se jim aktivně Petra Benjáková.
MAS rozešle obcím dopis či email s dotazem, zda mají vypracovaný Strategický plán obce. Bude pro
článek 20 nutno soulad se Strategickým plánem obce (zajistí Petra Benjáková). Dále nutno pro článek
20 – MŠ a ZŠ bude potřeba soulad s Místním akčním plánem (zajistí Vendula Šedivá).
Správní rada bere informace na vědomí.
2.4. IROP - schválení nových Interních postupů, nová výzva pro školy
VENDULA ŠEDIVÁ:
a) Interní postupy pro programový rámec IROP - nová verze k 8/2019
- interní postupy jsou v příloze č. 3 tohoto zápisu
USNESENÍ SR9/2019-4
Správní rada schvaluje novou verzi Interních postupů pro programový rámec IROP – platnost od
12.9.2019.
HLASOVÁNÍ: PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
b) Změna Strategie MAS Podbrdsko v IROP + vyhlášení 4. Výzvy MAS v IROP
- změna ještě není schválena, ale je již před schválením
- změna provedena především s ohledem na přesun finančních prostředků na IROP - Infrastruktura
pro vzdělávání
- Výzva MAS v IROP s ohledem na všechny aktivity MAS do konce roku 2019 bude vyhlášena na počátku
roku 2020 s tím, že termín dokončení projektů bude nastaven na 31.12.2022
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- školy, resp. obce/ města v území MAS budou mít dostatek času na své projekty - předpoklad 12 týdnů
jako v případě 1. Výzvy MAS v IROP na školy. Budou probíhat konzultace v území, aby se zjistil zájem
potencionálních žadatelů.
Správní rada bere informace o poslední Výzvě MAS v IROP na vědomí.
c) Realizace podpořených projektů v IROP
Podpořené školy a zázemí pro sociální služby z IROP
- zázemí všechny 3 v provozu, podávají všechny 3 projekty řádně své závěrečné ŽOP a ZOR
- podpořené školní učebny
- Rožmitál - odložena realizace na rok 2020
- Věšín - učebna IT hotová, podávají ŽOP a ZOR
- Chraštice - řeší ještě nějaké drobné úpravy dílen a budou podávat ŽOZ
- Březnice - učebny ve škole hotové, podávají ŽOP a ZOR

3.

Režie MAS - vyúčtování spoluúčasti v jednotlivých projektech

JANA FILINOVÁ:
Vyúčtování spoluúčasti MAS v projektech:
1) MAP II
na účet 1. záloha projektu
1.183.095,27 Kč
spoluúčast
62.268,18 Kč
CZV
1.245.363,45 Kč = 30% celkové částky projektu
2) Zálohová platba na 1. projekt na režie MAS za období listopad 2018 - březen 2019
schváleno vyúčtování
528.313,63 Kč
spoluúčast
26.415,68 Kč
dostali jsme na účet
501.897,95 Kč
3) Zálohová platba na 1. projekt na režie MAS období duben - 15.7.2019
schváleno vyúčtování
416.470,92 Kč
spoluúčast
20.823,55 Kč
dostali jsme na účet
395.647,37 Kč
Celkem spoluúčast na projektech = 109.507,41 Kč
USNESENÍ SR9/2019-5
Správní rada schvaluje převedení finančních prostředků v částce 109.507,41 Kč z transparentního účtu
MAS na běžný účet MAS - finanční prostředky budou využity na spoluúčast MAS v projektech MAP II a
režie MAS.
HLASOVÁNÍ: PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
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4.

Informace o pokroku v projektu Místní akční plán II

JANA FILINOVÁ/ VENDULA ŠEDIVÁ:
Dne 1.4.2019 byl projekt MAP II ORP Příbram zahájen. MAS oslovila všech 20 škol zapojených do
projektu z území MAS a byli zkontaktováni a zapojeni do projektu všichni školní koordinátoři, kteří
jednotlivé školy budou zastupovat. Zároveň celý realizační tým začal připravovat jednotlivé povinné
aktivity projektu.
1,1 mil. Kč bude z nepřímých výdajů projektu rozděleno mezi školy z území MAS zapojenými do
projektu - tedy na 1 školu připadá 55.tis. Kč. Z těchto financí si školy budou moci pořídit pomůcky pro
děti, naplánovat exkurze apod. Vše je zatím v jednání.
V jednání je také, jak bude toto zaplaceno - zda vše zaplatí Příbram a nebo MAS Podbrdsko. Je již
určeno, že výběrová řízení na dodavatele pomůcek atd. bude vypisovat město Příbram, jako žadatele
v projektu MAP II.
MAS Podbrdsko připadá v projektu MAP II cca 170tis. Kč nepřímých výdajů. Je nutno využít tyto finance
smysluplně, proto Jana Filinová a Vendula Šedivá navrhují financovat tyto aktivity:
a) setkání ředitelů škol z území MAS
- správní rada podporu v tomto případě nedoporučuje a doporučuje přesun prostředků do bodu b)
b) podpora školních projektových týmů složených ze žáků vyšších stupňů základních škol
- bude podpořena jedna třída ze školy (celkem tedy může dostat dotaci 5 druhostupňových škol na
jeden školní rok)
- dva školní roky 2019-2020 + 2020-2021
- finanční podpora = 5 x 15.tis. Kč/ 1 školní rok
- celkem 10 projektů v celkové výši 150.tis. Kč
Pravidla:
- školní třída bude mít 4 týdny na sepsání svého projektového záměru
- každá škola bude zodpovědná za nastavení procesu vyhodnocení a výběru projektu ve své škole (např.
školní parlament apod.).
- MAS bude předán vítězný projekt za školu
- zástupci vítězných tříd jednotlivých škol budou pozváni na závěrečnou prezentaci projektů
- propagace MAS
- jedná se o školní třídu ze školy z území MAS
- ?? atd.
- termín vyhlášení i ukončení aktivity bude stanoven po konzultaci se školními koordinátory/ řediteli
škol
- vyúčtování: bude předloženo MAS zjednodušené vyúčtování vč. faktur
- faktury uhradí MAS ze svého účtu, náklady budou zaúčtovány na stř. MAP - nepřímé výdaje
c) zbylé finance na režijní výdaje MAP II
- kancelář MAS využije na drobné kancelářské pomůcky, dopravné, aj.
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USNESENÍ SR9/2019-6
Správní rada schvaluje rozdělení nepřímých výdajů ve výši 170.tis. Kč z projektu MAP II takto:
1) Podpora školních projektových týmů složených ze žáků vyšších stupňů základních škol - 10 projektů
ve výši 140.tis. Kč
2) Zbylé finance připadnou na režijní výdaje projektu MAP II
HLASOVÁNÍ: PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

5.

Informace o pokroku v projektu Plánování sociálních služeb

JANA FILINOVÁ:
Projekt Plánování sociálních služeb se blíží do finále. Ukončení je 31.10.2019. Zbývají ještě dokončit
některé aktivity projektu - hlavně portál o soc. službách pro území MAS, katalog, dopracovat do 100%
finální podoby SPRSS na území MAS aj.
V listopadu 2019 bude podána závěrečná zpráva o realizaci projektu a závěrečná žádost o platbu.
Správní rada bere informace o projektu na vědomí.

6.

Členové MAS - zrušení členství MC Rozmarýnek, Spolek Herold

JANA FILINOVÁ:
MC Rozmarýnek
- dle justice.cz je spolek v likvidaci k 30.6.2019 - viz výpis z Rejstříku v příloze č. 3
- členství v MAS Podbrdsko tímto zaniká ke dni 30.6.2019
Historický spolek Herold
- na žádost spolku zánik členství ke dni 5.6.2019
Modrá nadace
- žádost o členství v MAS místo spolku Herold - přišla na MAS dne 24.6.2019
USNESENÍ SR9/2019-7
Správní rada rozhodla o zániku členství v MAS Podbrdsko - MC Rozmarýnek a Spolek Herold.
Správní rada schvaluje členství nového člena MAS - Modrá nadace.
HLASOVÁNÍ: PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

7.

Různé

MARKÉTA BALKOVÁ:
Vytvoření letáku o úspěšných projektech a aktivitách MAS Podbrdsko. Proběhla diskuse nad podobou
a distribucí letáku.
Leták do všech schránek na území MAS, tj. asi 11.tis. domácností!! Distribuce přes Českou poštu.
Termín realizace: listopad 2019
Budou uvolněny finanční prostředky MAS na tuto akci, abychom prezentovali dobrou práci MAS
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USNESENÍ SR9/2019-8
Správní rada schvaluje tvorbu letáku o MAS Podbrdsko dle výše uvedených návrhů.
HLASOVÁNÍ: PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

PŘÍLOHY:
1. Pozvánka
2. Prezenční listina
3. Interní postupy IROP

Zapsala:

Jana Filinová

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

Předsedkyně správní rady:

Markéta Balková

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

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Petr Procházka

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

Dagmar Nesvedová

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

V Březnici, dne 12.9.2019
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