Zápis a usnesení Rady MAS Lípa pro venkov z.s.
ze dne 10. 12. 2018
Místo: Zbraslavice, kancelář MAS
Zahájení: 8:30 hod.
Předsedající: Ondřej Havlovic
Omluven: Mgr. Jiří Buchta, Jaroslav Čálek, Jaromír Jeřábek, Ing. Milan Kasal
Zapisovatel: Iveta Marhanová
Přítomní: dle prezenční listiny (11 s právem hlasování – 5 VS, 6 SS)
Program jednání:
1. Zahájení, schválení programu, kontrola plnění usnesení
2. Informace o vyhlášení 4. výzvy MAS_IROP – Komunitní centra (Jiříková)
3. Výběr projektů 4. výzvy OPZ_prorodinná opatření (Kršňáková)
4. Výběr projektů 5. výzvy OPZ_sociální služby (Kršňáková)
5. MAP II – stav projektů (Tvrdík)
6. Změny v obsazení orgánů MAS v souvislosti s komunálními volbami (Tvrdík)
7. Zpráva o plnění finančního plánu na rok 2018 (Prchalová)
8. Zhodnocení Setkání starostů (Havlovic)
9. Různé

1. Zahájení
Jednání zahájil předseda MAS Ondřej Havlovic. V úvodu seznámil přítomné s navrženým
programem, který byl schválen. Dále konstatoval, že jednání je přítomno 11 z 15 členů Rady
s hlasovacím právem, z toho 5 zástupců za veřejný sektor a 6 za soukromý sektor. Rada je tedy
usnášeníschopná a veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nemá více než 49 %
hlasovacích práv. Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi Jiří Lapáček a Ing. Antonín Šárovec.
Zapisovatelem byla stanovena Iveta Marhanová.
Usnesení č. 2018_10_01
Rada MAS Lípa pro venkov z.s.
schvaluje program jednání a ověřovatele zápisu Jiřího Lapáčka a Ing. Antonína Šárovce.
Hlasování:

přítomno: 11

pro: 11

proti: 0

zdržel se: 0

Dále byla provedena kontrola usnesení Rady ze dne 5. 11. 2018 – aktualizovaný harmonogram
výzev rozeslán, Výzva MAS _IROP_Komunitní centra vyhlášena 7.12.2018, upravené rozpočtové
opatření předloženo na dnešní jednání, Setkání starostů se konalo 29.11.2018, kontakty na nové
starosty byly získány.
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Usnesení č. 2018_10_02
Rada MAS Lípa pro venkov z.s.
bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady ze dne 5. 11. 2018.
Hlasování:

přítomno: 11

pro: 11

proti: 0

zdržel se: 0

2. Informace o vyhlášení 4. výzvy MAS_IROP - Komunitní centra
Mgr. Radek Tvrdík omluvil Ing. Martinu Jiříkovou, která se účastní jednání pracovní skupiny IROP
v Říčanech a následně podal informace o 4. výzvě IROP – Komunitní centra. Výzva byla
vyhlášena v pátek 7. 12. 2018 od 12 hod. a je otevřena do 18. 1. 2019 do 12. hod. Výše alokace
na výzvu je 20 mil. Kč (CZV). Předběžně jistě víme o čtyřech až pěti žadatelích – Obec Opatovice
I, Městys Suchdol, Strniště z.s. (Košice), Cesta životem bez bariér z.s. (Kutná Hora), Dítě a kůň
(Miskovice). Další žadatelé (obce Bohdaneč, Červené Janovice) zřejmě nestihnou splnit formální
náležitosti.
Usnesení č. 2018_10_03
Rada MAS Lípa pro venkov z.s.
bere na vědomí informace o vyhlášení 4. Výzvy MAS_IROP – Komunitní centra.
Hlasování:

přítomno: 11

pro: 11

proti: 0

zdržel se: 0

3. Výběr projektů 4. výzvy MAS Lípa pro venkov_OPZ_Prorodinná opatření_IV.
(reg. č. 660/03_16_047/CLLD_15_01_110)
Členové Rady byli seznámeni s projektem a s obsahem Etického kodexu osoby podílející se na
hodnocení či výběru ŽOD, který na místě podepsali. Střet zájmů osoby podílející se na výběru
projektů Výzvy MAS Lípa pro venkov_OPZ_Prorodinná opatření_IV nenahlásil nikdo z přítomných.
Manažerka OPZ L. Kršňáková seznámila radu s výsledky hodnocení Výběrové komise MAS. Ta
provedla dne 22. 11. 2018 věcné hodnocení žádostí o dotaci přijatých v rámci výše uvedené výzvy,
Ve Fichi č. 6 (Prorodinná opatření) byla VK hodnocena pouze 1 ŽOD, která prošla s kladným
výsledkem hodnocením přijatelnosti a formálních náležitostí a zároveň dosáhla stanoveného
minimálního počtu bodů. Členům Rady MAS byla předána tabulka „Výsledné pořadí projektů“ na
základě hodnocení VK. Vzhledem k výši alokace dané výzvy MAS (3.179.431,25,- Kč) byla ŽOD
Radou doporučena k podpoře. Vzhledem k nevyčerpání přidělené alokace Rada MAS současně
rozhodla převést ušetřené finanční prostředky v celkové výši 1.945.286,25,- Kč do dalších výzev
MAS OPZ na Prorodinná opatření.
Usnesení č. 2018_10_04
Rada MAS Lípa pro venkov z.s.
a) schvaluje Seznam vybraných žádostí o dotaci ve Výzvě MAS Lípa pro venkov_OPZ_
Prorodinná opatření_IV. (viz příloha zápisu č. 2 )
b) schvaluje převedení nevyčerpané alokace ve výši 1.945.286,25,- Kč do dalších výzev MAS
Lípa pro venkov_OPZ_Prorodinná opatření.
Hlasování:

přítomno: 11

pro: 11

proti: 0

zdržel se: 0
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4. Výběr projektů 5. výzvy MAS Lípa pro venkov_OPZ_Sociální služby_V.
(reg. č. 710/03_16_047/CLLD_15_01_110)
Členové Rady byli seznámeni s jednotlivými projekty a podepsali Etický kodex osoby podílející se
na hodnocení či výběru ŽOD této výzvy. Střet zájmů nenahlásil nikdo z přítomných.
Manažerka OPZ L. Kršňáková seznámila Radu s výsledky hodnocení Výběrové komise MAS. Ta
provedla dne 22. 11. 2018 věcné hodnocení žádostí o dotaci přijatých v rámci Výzvy MAS Lípa pro
venkov_OPZ_Sociální služby_V., které prošly s kladným výsledkem hodnocením přijatelnosti a
formálních náležitostí. Ve Fichi č. 5 byly hodnoceny 2 ŽOD, které dosáhly minimálního počtu bodů.
Členům Rady MAS byla předána tabulka s výsledným pořadím projektů na základě hodnocení VK.
Vzhledem k výši alokace dané výzvy MAS (9.130.750,00,- Kč) byly Radou MAS k podpoře
doporučeny obě hodnocené ŽOD. Současně Rada rozhodla o převedení nevyčerpané alokace
v celkové výši 5.683.883,45,- Kč do dalších výzev MAS OPZ na Sociální služby.
Usnesení č. 2018_10_05
Rada MAS Lípa pro venkov z.s.
a) schvaluje Seznam vybraných žádostí o dotaci ve Výzvě MAS Lípa pro venkov_OPZ_
Sociální služby_V. (viz příloha zápisu č. 2 )
b) schvaluje převedení nevyčerpané alokace ve výši 5.683.883,45,- Kč do dalších výzev MAS
Lípa pro venkov_OPZ_Sociální služby
Hlasování:

přítomno: 11

pro: 11

proti: 0

zdržel se: 0

5. MAP II – stav projektů
MAP II Čáslav – na účet MAS dorazila záloha ve výši 3,45 mil. Kč. Ve čtvrtek 6.12. se konal řídící
výbor projektu, na kterém byl aktualizován seznam investičních priorit. V současnosti se řeší
problém se zajištěním rodilého mluvčího pro školy v ORP Čáslav.
MAP II KH – proběhlo výběrové řízení v souvislosti se změnou manažera projektu. Mgr. Bc. Silvie
Doušová byla uvolněna pro výkon funkce místostarosty v Kutné Hoře. Na její místo nastoupila od
1.12.2018 paní Kamila Drtilová. V současnosti probíhá předávání dokumentace.
Usnesení č. 2018_10_06
Rada MAS Lípa pro venkov z. s.
bere na vědomí informace o stavu realizace projektů MAP II Kutná Hora a Čáslav.
Hlasování:

přítomno: 11

pro: 11

proti: 0

zdržel se: 0

6. Změny v obsazení orgánů MAS v souvislosti s komunálními volbami
Kancelář MAS zajistila kontakty na nově zvolené starosty členských obcí MAS. Avizované jednání
v souvislosti s plánovaným ukončením činnosti DSO Dubina se neuskutečnilo, protože po dohodě
členských obcí byl tento požadavek stažen. Manažer vyzval zástupce veřejného sektoru, aby
dodali do kanceláře MAS pověřovací dekrety (např. zápisy z VH jednotlivých DSO).
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Usnesení č. 2018_10_07
Rada MAS Lípa pro venkov z.s.
bere na vědomí informace o změnách v obsazení orgánů MAS v souvislosti s komunálními volbami.
Hlasování:

přítomno: 11

pro: 11

zdržel se: 0

proti: 0

Úkol: Kancelář zajistí pověřovací listiny jednotlivých zástupců za DSO v Radě MAS

7. Zpráva o plnění finančního plánu na rok 2018
R. Prchalová okomentovala plnění finančního plánu pro rok 2018 ke dni 31.10.2018. Navržené
úpravy souvisí se stavem čerpání v jednotlivých položkách. Celkově dochází k navrženému
ponížení výnosů i nákladů. Úprava finančního plánu je přílohou zápisu.
Usnesení č. 2018_10_08
Rada MAS Lípa pro venkov z.s.
souhlasí s navrženou úpravou finančního plánu na rok 2018 dle plnění k 31.10.2018.
Hlasování:

přítomno: 11

pro: 11

proti: 0

zdržel se: 0

8. Zhodnocení Setkání starostů
Setkání starostů členských obcí proběhlo ve čtvrtek 29.11.2018 od 13:00 hodin na chatě
Mysliveckého sdružení ve Zbraslavicích a účastnilo se ho více než 60 starostů a místostarostů.
Během programu byly poskytnuty informace MAS Lípa pro venkov z.s. o aktuálních a plánovaných
výzvách MAS. Jako hosté vystoupili zástupci Římskokatolické farnosti Kutná Hora a zástupci
Vodohospodářské společnosti Vrchlice-Maleč, a.s. Vystoupení zástupců ŘKF k problematice
obnovy církevních památek vyvolalo rozporuplné reakce.
Usnesení č. 2018_10_09
Rada MAS Lípa pro venkov z.s.
bere na vědomí informace o zhodnocení Setkání starostů členských obcí MAS ze dne 29. 11. 2018.
Hlasování:

přítomno: 11

pro: 11

proti: 0

zdržel se: 0

9. Různé


Dne 6. 12. 2018 a 7. 12. 2018 proběhl ve spolupráci s MAP Kutná Hora seminář na projekty
Šablon II pro MŠ a ZŠ na území MAS. Informace o výzvě MŠMT přednesla Martina
Jiříková, která školám poskytuje v této oblasti metodickou podporu. O výzvu je velký zájem.
Ve výzvě MŠMT na Šablony I byla úspěšnost škol v žádostech o dotaci 91%. Z tohoto
projektu je možno podpořit pouze měkké akce.

Usnesení č. 2018_10_10
Rada MAS Lípa pro venkov z.s.
bere na vědomí informace o realizovaném semináři na Šablony II.
Hlasování:

přítomno: 11

pro: 11

proti: 0

zdržel se: 0
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Kancelář MAS plánuje vypsat 2. výzvu na Hasiče v rámci IROP. Podmínky budou obdobné
jako u 1. výzvy. Nyní je v řešení na s ŘO IROP. Na počátku příštího roku se dále plánuje
vypsání 2. výzvy na Kulturní dědictví, bude se řešit ihned po schválení 2. výzvy na Hasiče.
Dále je nutno aktualizovat interní postupy MAS, na tom se momentálně pracuje.

Usnesení č. 2018_10_11
Rada MAS Lípa pro venkov z.s.
bere na vědomí informace o plánovaných výzvách MAS – IROP v následujícím roce.
Hlasování:



přítomno: 11

pro: 11

proti: 0

zdržel se: 0

Destinační management (KH, Kolín, Čáslav) - manažer přednesl informaci o založení
destinační společnosti Kolínsko a Kutnohorsko. MAS byla vyzvána ke členství, ale
podmínky jsou mimo realitu. Bude třeba vyvolat jednání se zástupci zakladatelských měst a
dohodnout se na podmínkách vstupu. (příspěvek MAS max. do výše 100 000 Kč). Je třeba
iniciovat další jednání.

Usnesení č. 2018_10_13
Rada MAS Lípa pro venkov z.s.
bere na vědomí informace o založení destinační společnosti Kolínsko a Kutnohorsko.
Hlasování:



přítomno: 11

pro: 11

proti: 0

zdržel se: 0

Příprava Snídaně pro starosty členských obcí MAS Lípa pro venkov z.s. – termín druhá
polovina ledna 2019 v Kutné Hoře. Do programu zařadit bod stanovisko ke zrušení všech
oddělení v nemocnici v Kutné Hoře a zanechání pouze LDN.

Usnesení č. 2018_10_14
Rada MAS Lípa pro venkov z.s.
souhlasí s konáním Snídaně pro starosty MAS po polovině ledna 2019 v Kutné Hoře.
Hlasování:

přítomno: 11

pro: 11

proti: 0

zdržel se: 0

Jednání ukončeno v 10:00 hodin. Příští jednání Rady MAS bylo předběžně stanoveno na 14. 1.
2019.

………………………………………….
Ondřej Havlovic

Ověřil: ...........................................
Jiří Lapáček

………………………………………..
Ing. Zdeněk Nácovský

Zapsala:

………………………………….
Iveta Marhanová

Ověřil: .............................................
Ing. Antonín Šárovec
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Seznam příloh:
Příloha č. 1 Příloha č. 2 Příloha č. 3 Příloha č. 4 -

Prezenční listina
Zápisy z jednání rozhodovacího orgánu MAS - Seznam vybraných žádostí OPZ
Prezenční listiny z jednání rozhodovacího orgánu pro výzvu MAS OPZ
Aktualizovaný Plán hospodaření MAS Lípa pro venkov z.s. na rok 2018
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