JEDNÁNÍ RADY SPOLKU VIA RUSTICA Z.S.
Zápis
Termín jednání:
Místo jednání:

27. 9. 2019 od 13:00 hod.
Kancelář MAS (zasedací místnost), náměstí Svobody 320, 395 01 Pacov

Přítomní členové rady spolku dle prezenční listiny:
Veřejný sektor
Zájmová skupina – obce:
- Nová Lípa zastoupená Ing. Alžbětou Kolářovou
Soukromý sektor
Zájmová skupina – FO podnikající:
- Eva Zadražilová
Zájmová skupina – FO ostatní:
- Ing. Lukáš Vlček
- Mgr. Jan Brožek
Zájmová skupina – NNO:

- ZO ČSOP Pacov zastoupená Mgr. Lucií Hovorkovou

Zástupci kanceláře MAS: Bc. Anna Vlčková, Lucie Hlavinková, DiS
Program jednání:
1. Zahájení, schválení programu
2. Schválení zprávy o plnění integrované strategie
3. PRV – informace o realizaci výzev a projektů
4. IROP – informace o realizaci výzev a projektů, schválení kontrolních listů
5. Změny SCLLD v PRV a IROP
6. Informace k projektu Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS a financování MAS
7. Informace o Závazném stanovisku Řídícího orgánu IROP č. 16
8. Diskuse
9. Závěr
Add 1. Zahájení, schválení programu
Jednání Rady spolku zahájil Ing. Lukáš Vlček ve 13:00 hod., seznámil přítomné s navrženým
programem jednání a konstatoval, že Rada spolku je usnášeníschopná, neboť je přítomno 5 členů
z osmi (tj. nadpoloviční většina) a současně veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin
nepředstavuje více než 49 % hlasů. Zapisovatelem byla navržena Lucie Hlavinková, ověřovatelem
zápisu je dle Jednacího řádu spolku předseda orgánu, tedy Ing. Lukáš Vlček.

Usnesení:
Rada spolku schvaluje program jednání a zapisovatelku Lucii Hlavinkovou.
Hlasování:
pro 5 proti 0 zdržel se 0
Add 2. Schválení zprávy o plnění integrované strategie
Lucie Hlavinková připomněla, že MAS má dvakrát ročně povinnost zpracovat tzv. Zprávu o plnění
ISg, kde popisuje průběh realizace strategie, naplňování stanovených cílů a opatření, průběh
vyhlášených výzev, problémy a rizika vzniklá během sledovaného období apod. Kancelář MAS
zprávu za období 1. 1. až 30. 6. 2019 (viz přílohu č. 1) odeslala dne 31. 7. 2019 k připomínkování ŘO.
Zpráva byla ze strany ŘO schválena bez připomínek dne 21. 8. 2019.

Usnesení:
Rada spolku bere na vědomí informace podané k bodu č. 2 a schvaluje Zprávu o plnění ISg za
období 1. 1. až 30. 6. 2019.
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Hlasování:

pro 5 proti 0 zdržel se 0

Add 3. PRV – informace o realizaci výzev a projektů

Lucie Hlavinková informovala o aktuálním stavu 1. a 2. výzvy PRV.
Projekty zaregistrované v rámci 1. výzvy MAS pro PRV:
Fiche 1:
- Městys Božejov – podána žádost o platbu na SZIF
- Obec Těchobuz – probíhá realizace
Fiche 2:
- Buchta Martin – proběhla kontrola SZIF na místě
- Pila Olešná s.r.o. – proběhla kontrola SZIF na místě
- Obec Těchobuz – probíhá realizace
- Švanda Jiří, Častrov – žadatel nedokončil realizaci projektu v termínu (viz přílohu č. 2)
Fiche 3:
- Salač Tomáš, Eš – podána žádost o platbu na SZIF
- Červenka Miroslav, Častrov – žadatel nedokončil realizaci projektu v termínu (viz přílohu č. 2)
Projekty zaregistrované v rámci 2. výzvy MAS pro PRV:
Všechny projekty, které MAS schválila dne 14. 8. 2019 k podpoře (celkem 6 projektů), byly k 30. 8.
2019 zaregistrovány na RO SZIF. Žadatelé byli informováni, že nejpozději do 1. 11. 2019 musí na
MAS předložit podklady k zrealizovaným výběrovým/zadávacím řízením.
Usnesení:
Rada spolku bere na vědomí informace podané k bodu č. 3.
Hlasování:
pro 5 proti 0 zdržel se 0
Add 4. IROP – informace o realizaci výzev a projektů, schválení kontrolních listů
Lucie Hlavinková informovala o aktuálním stavu 1., 2. a 3. výzvy IROP.

Informace o průběhu 1. výzvy IROP:
Všechny 3 žádosti, které MAS schválila k podpoře, byly 20. 8. 2019 postoupeny CRR ČR
k závěrečnému ověření způsobilosti. CRR ČR vyzvalo žadatele k odstranění zjištěných nedostatků,
aktuální stav je následující:
- obec Hořepník – žádost o podporu splnila podmínky způsobilosti k financování po doplnění
- městys Nová Cerekev – žádost o podporu splnila podmínky způsobilosti k financování po doplnění
- město Kamenice nad Lipou – žádost o podporu splnila podmínky věcného hodnocení
Současně CRR ČR provedlo v termínu od 4. do 18. 9. 2019 administrativní ověření 1. výzvy MAS.
V rámci tohoto ověření byly zjištěny nedostatky, které nemají vliv na hodnocení a výběr projektů,
MAS byla vyzvána k jejich odstranění – viz přílohu č. 3.
Informace o průběhu 2. a 3. výzvy IROP:
Příjem žádostí v rámci obou výzev byl ukončen 16. 9. 2019.
Do 2. výzvy „MAS Via rustica – IROP – Podpora sociálního bydlení“ byl předložen 1 projekt:
- město Černovice – „Sociální bydlení Černovice“ (celkové výdaje 8 690 684,94 Kč, celkové
způsobilé výdaje 5 000 000,00 Kč, požadovaná dotace 4 750 000,00 Kč)
- alokace na výzvu: 5 000 000,00 Kč
Do 3. výzvy „MAS Via rustica – IROP – Podpora infrastruktury pro základní vzdělávání II.“ byly
předloženy 2 projekty:
- městys Lukavec – „Vybavení odborných učeben na základní škole v Lukavci“ (celkové výdaje
1 036 459,60 Kč, celkové způsobilé výdaje 1 036 459,60 Kč, požadovaná dotace 984 636,62 Kč)
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- město Žirovnice – „Modernizace odborné učebny přírodopisu, bezbariérové zpřístupnění a zajištění
konektivity“ (celkové výdaje 3 157 894,74 Kč, celkové způsobilé výdaje 3 157 894,74 Kč,
požadovaná dotace 3 000 000,00 Kč)
- alokace na výzvu: 4 000 000,00 Kč
Lhůta pro kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti je dle aktuálně platných interních postupů
MAS pro IROP 15 pracovních dnů od ukončení příjmu žádostí o dotaci. Dle Obecných pravidel pro
žadatele a příjemce v IROP je tato lhůta 40 pracovních dnů. Na základě zkušeností z loňského roku je
lhůta nastavená v interních postupech MAS příliš krátká. Navíc kontrolní listy rada spolku schvaluje
až 27. 9. 2019 (viz bod dále), tudíž dojde k posunu zahájení hodnocení projektů. Kancelář MAS proto
předpokládá, že lhůta 15 pracovních dnů bude při hodnocení projektů 2. a 3. výzvy překročena. V
metodice Minimální požadavky ŘO IROP k implementaci CLLD je uvedeno, že: „Při řešení akutních
problémů vzniklých v administraci projektů/výzev lze v případě nutnosti upřesnit, doplnit či upravit
nastavená pravidla obsažená v IP nebo ve vnitřní dokumentaci MAS. MAS o této skutečnosti zpracuje
zápis, kde bude zdůvodnění volby jiného postupu, než je uveden ve vnitřní dokumentaci MAS nebo IP a
popis situace, na kterou je tento postup aplikován.“ Při aktualizaci stávajících interních postupů,
kterou MAS v současné době řeší s ŘO IROP, kancelář MAS lhůtu pro kontrolu FNaP upravila
v souladu s metodikami IROP, aby výše uvedeným problémům předcházela.
Schválení kontrolních listů pro hodnocení 2. a 3. výzvy IROP:
Lucie Hlavinková uvedla, že kancelář MAS připravila pro obě výzvy kontrolní listy (pro kontrolu
formálních náležitostí a přijatelnosti a pro věcné hodnocení), které dne 30. 8. 2019 zaslala
k připomínkování na ŘO IROP. Kontrolní listy byly ze strany ŘO schváleny dne 13. 9. 2019 (finální
verze schválená ŘO – viz přílohu č. 4), následně je musí schválit ještě příslušný orgán MAS.
Kompetenci schvalování kontrolních listů pro hodnocení projektů převedla valná hromada na radu
spolku.
Usnesení:
Rada spolku bere na vědomí informace podané k bodu č. 4 a schvaluje kontrolní listy pro 2. a 3.
výzvu IROP.
Hlasování:
pro 5 proti 0 zdržel se 0
Add 5. Změny SCLLD v PRV a IROP
Lucie Hlavinková informovala, že návrh změn v programovém rámci IROP, tj. zrušení aktivity
"Infrastruktura pro předškolní vzdělávání" a přesun alokace z této aktivity na aktivitu "Infrastruktura
základních škol" a související podkladové dokumenty (viz přílohu č. 5) byly dne 24. 9. 2019 odeslány
ke konzultaci na ŘO IROP.
Změny v PRV mohou být provedeny až po schválení střednědobého hodnocení (tzv. mid-term
evaluace). Evaluační zpráva byla kanceláří MAS odeslána ke schválení MMR dne 30. 6. 2019, žádné
připomínky ze strany ŘO dosud nepřišly. Kancelář MAS prozatím připravuje analytické podklady pro
téma „venkovské prodejny“.

Usnesení:
Rada spolku bere na vědomí informace podané k bodu č. 5.
Hlasování:
pro 5 proti 0 zdržel se 0
Add 6. Informace k projektu Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS a
financování MAS
L. Hlavinková uvedla, že na základě dotazu vzneseného kanceláří MAS na pracovníky ŘO IROP byla
MAS informována, že v žádosti o dotaci na projekt Zlepšení řídících a administrativních schopností
MAS (režijní výdaje) bylo při kontrole před vydáním právního aktu zjištěno pochybení v nárokované
výši alokace (MAS požaduje vyšší alokaci, než stanoví příslušné limity). Po vyzvání ze strany CRR
ČR musí MAS přepracovat rozpočet a snížit požadovanou alokaci. Původně byla požadována dotace
ve výši 13 475 473,55 Kč, dle nového výpočtu má být dotace snížena na 13 014 852,37 Kč vč.
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animace škol (viz přílohu č. 6). V současné době MAS čeká na konkrétní pokyny MMR, resp. CRR
ČR k úpravě žádosti. Předseda spolku Ing. Lukáš Vlček je v této souvislosti v kontaktu s ředitelkou
Územního odboru IROP pro Kraj Vysočina, Ing. Renátou Markovou, kancelář MAS komunikuje
zejm. s Ing. Zuzanou Partlovou z oddělení implementačních integrovaných nástrojů MMR.
Předseda spolku Ing. Lukáš Vlček ve spolupráci s kanceláří MAS v souvislosti s nutností zajistit
finanční prostředky na činnost MAS oslovil DSO Nová Lípa a Pacovskou lesní s.r.o. s žádostí o
poskytnutí finanční výpomoci. DSO Nová Lípa na svém jednání dne 18. 9. 2019 schválil půjčku ve
výši 500 000 Kč, Pacovská lesní s.r.o. poskytla úročenou půjčku 300 000 Kč. Dále bude opětovně
osloveno město Pacov a městys Lukavec s žádostí o prodloužení lhůty splatnosti dosavadní půjčky.
Aktuální výše prostředků zapůjčených subjekty v regionu na činnost MAS činí 2 875 000 Kč. Na účtu
MAS k datu 24. 9. 2019 je 754 383 Kč.
Usnesení:
Rada spolku bere na vědomí informace podané k bodu č. 6.
Hlasování:
pro 5 proti 0 zdržel se 0
Add 7. Závazné stanovisko ŘO IROP č. 16
Lucie Hlavinková informovala, že řídící orgán IROP vydal dne 13. 8. 2019 Závazné stanovisko
k výzvě č. 6 Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS (viz přílohu č. 7), kterým upřesňuje
pro žadatele a příjemce, tj. místní akční skupiny, výklad Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace,
zejména podmínek vztahujících se k dodržování a plnění povinností vyplývajících z Metodiky pro
standardizaci místních akčních skupin, a dále upřesňuje výklad pravidel vztahujících se k volbě
a členství v orgánech místních akčních skupin. Výklad pravidel vztahujících se k volbě členství
v orgánech MAS je nutné zohlednit při nejbližší změně v orgánech MAS (pouze v případě existujícího
rozporu) po vydání tohoto Závazného stanoviska.
Členové rady následně debatovali o nutnosti a možnostech obměny členů jednotlivých orgánů,
rozšíření členské základny a příp. vyloučení dlouhodobě pasivních členů.

Usnesení:
Rada spolku bere na vědomí informace podané k bodu č. 7.
Hlasování:
pro 5 proti 0 zdržel se 0
Add 8. Diskuse
Účastníci diskutovali o možnostech lepší komunikace a spolupráce napříč územím MAS, zejm. s DSO
Nová Lípa – pravidelné konzultace, účast na zasedáních mikroregionu …
Ing. Alžběta Kolářová dále otevřela téma zastupování MAS v Řídícím výboru MAP rozvoje vzdělávání na
území ORP Pelhřimov s tím, že má zájem v tomto výboru jménem MAS pracovat. Jako zástupkyně MAS
v Řídícím výboru MAP v ORP Pacov byla navržena Bc. Anna Vlčková.

Usnesení:
Rada spolku bere na vědomí podněty řešené v rámci bodu č. 8 a schvaluje jako zástupkyni MAS Via
rustica z.s. do Řídícího výboru MAP rozvoje vzdělávání na území ORP Pelhřimov Ing. Alžbětu
Kolářovou a jako zástupkyni do Řídícího výboru MAP rozvoje vzdělávání v ORP Pacov Bc. Annu
Vlčkovou.
Hlasování:
pro 5 proti 0 zdržel se 0
Add 9. Závěr
Jednání Rady spolku bylo ukončeno ve 14:45 hod.

Podpis zapisovatele:

Lucie Hlavinková

……………………………………………………

Podpis ověřovatele:

Ing. Lukáš Vlček

……………………………………………………
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