
 
 

1 
 

Zápis z jednání Shromáždění partnerů 

Místní akční skupiny Horní Pomoraví 

 
Datum konání: dne 5. 3. 2019 od 14:00 
Místo konání: Komunitním centrum Sudkov, Sudkov 265 
Účastníci: 
- dle prezenční listiny, plné moci 

1. Zahájení, ověření usnášeníschopnosti 

Předseda programového výboru Přemysl Čech zahájil jednání, poděkoval paní starostce Sobotkové za 

krásné zázemí komunitního centra a požádal jí o úvodní slovo. 

Následně předseda programového výboru předal slovo Karlu Hoškovi vedoucímu zaměstnanci pro 

implementaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) k řízení jednání dle návrhu 

programu.  

Dle prezenční listiny bylo přítomno či zplnomocněno 56 partnerů (12 partnerů zastoupeno na základě 

plné mocí) z celkových 79 partnerů místního partnerství. Veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin 

neměly nadpoloviční zastoupení.  

 

Ověření usnášeníschopnosti v rámci místního partnerství – zastoupení v sektorech; zastoupení 

v zájmových skupinách 

 

Tabulka č.1: Zastoupení partnerů 1 

Sektor Absolutní 
vyjádření 

Relativní 
vyjádření 

Počet 
Hlasovacích 

práv 

Počet 
hlasovacích práv 

- Relativní 
vyjádření 

Veřejný 27 48,21 %   

Soukromý 29 51,79 %   

Celkem 56    
 

Zájmové skupiny 
 

1. Životní prostředí 11 19,64%   

2. Podnikání a regionální produkce 2 3,57%   

3. Komunitní život 16 28,57%   

4. Regionální identita 3 5,36%   

5. Rozvoj obcí 24 42,86%   

 

Shromáždění partnerů je tedy usnášeníschopné, bez nutnosti přepočtu hlasů. 

2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

Karel Hošek požádal přítomné o nominace na zapisovatele a ověřovatele zápisu. Na zapisovatele byla 

nominována Renata Baslerová (pracovník MAS) a na post ověřovatele byl nominován František Ambroz 

(zástupce partnera MAS). 

Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání 
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Navrženy byly:  

Zapisovatel:  Renata Baslerová 

Ověřovatel:  František Ambroz 

 

Hlasování 
PRO PROTI ZDRŽEL SE 

56 --- 0 

Shromáždění partnerů schvaluje zapisovatele jednání Renatu Baslerovou a ověřovatelku zápisu 

Františka Ambroze. 

3. Schválení programu jednání Shromáždění partnerů 

Program jednání Shromáždění partnerů byl doplněn o bod 2. Kontrola plnění standardů MAS Horní 

Pomoraví – aktualizace kontaktů, 5. Odstoupení partnera z místního partnerství a bod 7c Změna 

podmínek IROP v SCLLD. 

 

Návrh doplněného programu: 

1. Zahájení, ověření usnášeníschopnosti 

2. Kontrola plnění standardů MAS Horní Pomoraví – aktualizace kontaktů 

3. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

4. Schválení programu jednání Shromáždění partnerů 

5. Odstoupení partnera z místního partnerství 

6. Volba členů výběrové komise MAS Horní Pomoraví (9 členů) 

7. Stav plnění Strategie CLLD MAS Horní Pomoraví 

a. Představení podpořených projektů MAS Horní Pomoraví 

b. Plnění indikátorů SCLLD 

c. Změna podmínek IROP v SCLLD 

d. Plnění finančního plánu SCLLD 

8. Příprava změn Strategie CLLD MAS Horní Pomoraví  

a. Program rozvoje venkova – nové opatření čl. 20 

9. Zpráva Kontrolní komise MAS Horní Pomoraví 

10. Schválení výroční zprávy organizační složky 

11. Diskuse, různé 

12. Individuální konzultace projektových záměrů 

 

Hlasování 
PRO PROTI ZDRŽEL SE 

56 --- --- 

Shromáždění partnerů schvaluje program jednání Shromáždění partnerů dle předloženého návrhu i 

s doplněním. 

4. Odstoupení – vzatí na vědomí odstoupení od partnerské smlouvy 

SKI klub Staré Město pod Sněžníkem se rozhodl dne 28. února 2019 ukončit své členství v organizační 

složce MAS Horní Pomoraví. Učinil tak ústně. 

Shromáždění partnerů bere na vědomí odstoupení partnera SKI klub Staré Město pod Sněžníkem 

z místního partnerství. 
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Hlasování k vzetí na vědomí odstoupení partnera místního partnerství 

Hlasování 
PRO PROTI ZDRŽEL SE 

56 --- --- 

Shromáždění partnerů bere na vědomí, že SKI klub Staré Město pod Sněžníkem odstoupil od 

partnerské smlouvy.  

 

5. Volba členů výběrové komise MAS Horní Pomoraví (9 členů) 

Všichni stávající členové výběrové komise vyjma společnosti Agrisen s.r.o., která změnila majitele, a ZŠ 

Rohle, kde došlo k změně statutárního zástupce mají zájem pokračovat v činnosti ve výběrové komisi 

MAS. Z důvodu parity zastoupení zájmových skupin byly vyzváni podnikatele k členství ve výběrové 

komisi, na základě diskuse byl nominován František Winter za MARWIN v.o.s. 

Složení výběrové komise bylo schváleno společně a zastoupení zájmových skupiny a sektorů je 

rovnoměrné. 

 

složení členů VK subjekt zájmová skupina sektor 

Zdeněk Axmann obec Jedlí rozvoj obcí veřejný 

Iva Kleinová TJ Sokol Hrabenov komunitní život  soukromý 

Jan Kunčar obec Hoštejn rozvoj obcí veřejný 

Radek Kól obec Zvole rozvoj obcí veřejný 

Marie Pecháčková OSVČ podnikání a reg. prod. soukromý 

Miloš Spurný Dubická zemědělská a.s. životní prostředí soukromý 

Oldřich Tanert Český svaz včelařů, o.s.  životní prostředí soukromý 

František Winter MARWIN v.o.s. životní prostředí soukromý 

Alena Vokurková ZŠ a MŠ Bohdíkov komunitní život  veřejný 

Jana Kvapilová SDH Bohdíkov komunitní život soukromý 

 

Hlasování ke schválení členů Výběrové komise 

Hlasování 
PRO PROTI ZDRŽEL SE 

56 --- --- 

Shromáždění partnerů schvaluje úplný výčet členů Výběrové komise MAS Horní Pomoraví pro rok 

2019 (funkční období do 6. 3. 2020, případně do shromáždění partnerů v roce 2020) dle výše 

uvedeného výčtu. 

 

6. Stav plnění Strategie CLLD MAS Horní Pomoraví 

a. Představení podpořených projektů MAS Horní Pomoraví 

Mgr. Karel Hošek představil některé z projektů vybrané orgány místního partnerství k financování 

z IROP a OP Zaměstnanost v roce 2018. Následně Renata Baslerová představila několik projektů 

vybraných i realizovaných díky podpoře z Programu rozvoje venkova (PRV) v roce 2018. 

b. Plnění indikátorů SCLLD 

Mgr. Karel Hošek informoval o stavu plnění Strategie MAS Horní Pomoraví za období implementace 

2017 a 2018. Projekty vybrané k podpoře mají závazky k plnění cílových hodnot monitorovacích 
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indikátory, které znamenají i splnění hodnot celé Strategie MAS Horní Pomoraví. Výjimkou jsou tyto 

indikátory, kde hrozí riziko jejich nenaplnění: 

operační 

program 
opatření mmonitorovací indikátor 

cílová 

hodnota 
stav 

IROP  Sociální podnikání 10400 zvýšení zam. v podnicích 13 5 

IROP Doprava 75201 počet terminálů veř. dopravy 1 0 

PRV 1. až 4. fiche 
93701 počet podpořených zemědělských 

podniků 
27 22 

PRV Relax v lese 92702 počet podpořených operací 5 2 

OPZ 
Prorodinná 

opatření 

50100 počet podpořených zařízení pro 

děti předškolního věku 
1 0 

 

c. Změna podmínek IROP v SCLLD 

Ministerstvo pro místní rozvoje dne 13. 12. 2018 rozhodlo o snížení alokace programového rámce IROP 

v Strategii MAS Horní Pomoraví z 66,8 mil Kč na 62,3 mil. Kč dotace. Programový výbor MAS dne 17. 

12. 2018 rozhodl o prodloužení výzev na sociální podnikání, dopravu a školy, tak aby bylo předloženo 

dostatek projektů a vyčerpána alokace výzev. 

 

d. Plnění finančního plánu SCLLD 

Karel Hošek informoval o aktuálním stavu plnění finančního plánu u všech programových rámců (viz 

níže), kde ve všech jsou plněny finanční milníky vyjma OP Životní prostředí, kde ještě nebyla zahájena 

implementace/výběr projektů. 

Plnění finančního plánu IROP 

Opatření IROP 

Celkové způsobilé 

výdaje (CZV) do 

roku 2022 

CZV dle 

finančního 

plánu  

k 31. 12. 18 

CZV projektů 

vybraných k 

podpoře 

Proplaceno 

Abs. % Abs. % 

Školství 26 500 000 7 700 000 8 881 781 34 % 3 014 275 11 % 

Zázemí pro 

sociální inkluzi 
9 650 000 3 000 000 5 577 119 58 % 4 328 119 45 % 

Zázemí pro 

sociální 

podnikání 

5 300 000 1 500 000 2 650 000 50 % 0 0 % 

Jednotky 

požární ochrany 
6 500 000 1 600 000 2 997 000 46 % 2 997 000 46 % 

Doprava 22 200 080 5 400 000 6 100 000 27 % 6 100 000 27 % 

Celkem 70 150 080 19 200 000 28 476 269  37 % 21 241 176 23 % 

 



 
 

5 
 

Plnění finančního plánu Programu rozvoje venkova 

fiche PRV 
Celkové dotace 

do roku 2022 

CZV dle 

finančního 

plánu 

k 31. 12. 18 

Dotace projektů 

vybraných k podpoře 
Proplaceno 

Abs. % Abs. % 

Zemědělská 

prvovýroba  
8 000 000 4 500 000 4 847 115 61% 4 377 115  55% 

Potravinářství 6 000 000 2 500 000 1 447 607 24% 
       617 

507 
10% 

Rozvoj 

nezemědělského 

podnikání 

15 008 580 8 571 430 9 245 164 62%   4 505 143 30% 

Lesnictví 4 500 000 2 000 000 3 047 035 68%    249 000 6% 

Relax v lese 2 555 000 1 000 000 513 371 20% 0 0% 

Spolupráce MAS 1 720 710 0 0 0 0 0 

Celkem 36 063 580 18 571 430 19 100 292 53% 9 748 765 27% 

 

Plnění finančního plánu OP Zaměstnanost 

Opatření OPZ 

Celkové způsobilé 

výdaje (CZV) do roku 

2022 

CZV dle finančního 

plánu na 2017 a 2018 

CZV projektů 

vybraných k podpoře 

Abs. % 

Sociální inkluze 6 200 000 1 500 000 5 240 688 85% 

Sociální podnikání 5 200 000 0 1 210 975 23% 

Prorodinná opatření 4 350 000 1 000 000 2 208 404 51% 

Celkem 15 750 000 2 500 000 8 660 066 55% 

 

7. Příprava změn Strategie CLLD MAS Horní Pomoraví  

a. Program rozvoje venkova – nové opatření čl. 20 

b. Program rozvoje venkova – nové opatření čl. 20 

Renata Baslerová informovala o nové možnosti podpory veřejně prospěšné infrastruktury v rámci PRV 

článek 20, a to: 

• veřejná prostranství v centru obcí;  

• mateřské a základní školy bez povinnosti navýšení jejich kapacity;  
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• hasičské zbrojnice;  

• zázemí pro spolky – klubovny;  

• prodejny smíšeného zboží (žadatel – obec);  

• vybrané kulturní památky;  

• kulturní a spolkové zařízení včetně knihoven;  

• stezky - pěší, lyžařské, hippostezky, apod.;  

• muzea (žadatel – obec); 

Základní společné podmínky: 

Žadatel: vždy obec nebo svazek obcí, popř. NNO s 2 letou historií subjektu 

Míra podpory: 80 % (de minimis, bez veřejné podpory) 

Jiné základní podmínky:  

• projekt je v souladu s plánem rozvoje obce a v souladu s příslušnou strategií 

• nezpůsobilé jsou náklady za kotle na uhlí, včetně kombinovaných (uhlí/biopaliva), kotle na 

zemní plyn, tepelná čerpadla, systémy nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla a 

instalace solárně-termických kolektorů 

• stavební a technologické úpravy budovy přesahující výši 200 000 Kč 

• podpora sportovních aktivit 

 

Podotkla, že potenciální nová opatření/aktivity je možné podpořit pouze z finančních prostředků 

programového rámce PRV z jiného stávajícího opatření PRV. K dispozici jsou finanční prostředky 

opatření Spolupráce MAS (tj. 1,7 mil. Kč dotace) a k diskusi je přesunutí finančních prostředků z dosud 

nepříliš úspěšně implementovaného opatření Relax v lese (fiche 5 – 2 mil. Kč). Následně otevřela 

diskusi o prioritních aktivitách, které by měly být případně podporovány MAS Horní Pomoraví v rámci 

SCLLD. Členy byl předložen návrh na finanční posílení stávajících opatření PRV (např. fiche 3). Naopak 

představitelé NNO a obcí podporují rozšíření PRV o aktivity uvedené v článku 20 PRV a preferují 

podporu mateřských škol a kluboven pro NNO.  

 

Závěr: Je obecný souhlas s podporou NNO, ale nebrat alokaci která se nyní čerpá. Shromáždění 

partnerů bude v diskuzi o článku 20 pokračovat v květnu/červnu 2019 po provedení dotazníkového 

šetření mezi všemi členy místní partnerství a sesbírání projektový záměrů obcí a NNO. 

 

8. Zpráva Kontrolní komise MAS Horní Pomoraví 

Karel Hošek informoval o rozeslaném zápisu kontrolní komise a realizované kontrole na místě u 

realizovaných projektů z PRV, IROP a OPZ kontrolní komisí v listopadu 2018 a požádal o doplnění ze 

strany předsedy kontrolní komise, který shrnul výsledky kontroly a doporučení nepodporovat projekty 

zaměřené na sociální inkluzi bez vazby na poskytování sociálních služeb dle zákona o sociálních 

službách. Zpráva je přílohou tohoto zápisu.  

 

Hlasování k vzetí na vědomí zprávy kontrolní komise 

Hlasování 
PRO PROTI ZDRŽEL SE 

56 --- --- 

Shromáždění partnerů bere na vědomí předloženou zprávu kontrolní komise za rok 2018.  
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Obec Rovensko skrze starostu Josefa Šincla ústně před jednáním shromáždění oznámilo změnu 

zástupce v kontrolní komisi a žádá o vzetí na vědomí, že zástupcem obce v kontrolní komisi místo 

paní Stanislavy Gintherové bude nově Martina Bezděková. 

 

Hlasování k vzetí na vědomí změny zástupce obce Rovensko v kontrolní komisy 

Hlasování 
PRO PROTI ZDRŽEL SE 

56 --- --- 

Shromáždění partnerů bere na vědomí, že obce Rovensko v kontrolní komisi bude zastupovat 

Martina Bezděková s funkčním období jako ostatní členové komise do 22.2.2021.  

 

9. Schválení výroční zprávy organizační složky 

Byla představena výroční zpráva, která byla členům místního partnerství zaslána společně s pozvánkou 

a byla krátce představena. Výroční zpráva organizační složky obsahující informace o průběhu 

implementace SCLLD MAS Horní Pomoraví za rok 2017, a konkrétně obsahuje soupis jednání orgánů 

místního partnerství, vyhlášených výzev, předložených projektů, seminářů pro žadatele a příjemce a 

na závěr i předpoklad plnění finančního plánu SCLLD. Zpráva je přílohou tohoto zápisu. 

 

Hlasování k vzetí na vědomí výroční zprávy organizační složky o implementaci SCLLD MAS Horní 

Pomoraví 

Hlasování 
PRO PROTI ZDRŽEL SE 

56 --- --- 

Shromáždění partnerů bere na vědomí předloženou zprávu organizační složky o implementaci 

SCLLD MAS Horní Pomoraví.  

 

10. Diskuse a individuální konzultace projektových záměrů 

 

 

Zapsala dne 6. 3. 2019   

Renata Baslerová   …………………………………………….. 

 

 

 

Ověřila dne 7. 3. 2019 

František Ambroz    …………………………………………….. 


