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Z Á P I S 
z jednání Programového výboru MAS Horní Pomoraví 

 
 
Datum a místo konání: 14. 1. 2020 v 14:30 
Místo konání: Hlavní 137, Hanušovice 
Účastníci: 
- dle prezenční listiny (příloha č. 1)  

 
Schválený program:  
1) Usnášeníschopnost programového výboru 

2) Vzetí na vědomí hlasování per-rollam ze dne 4. 12. 2019 o vyhlášení výzev OPŽP a modifikaci 

výzvy OPZ 

3) Kontrola formálních náležitostí jednání výběrové komise při hodnocení projektů v OPZ dne 9. 12. 

2019 

4) 7. výzva MAS Horní Pomoraví pro OPZ – Prorodinná opatření III. 

a. Kontrola střetu zájmu členů programového výboru 

b. Schválení náhradních a doporučených projektu k financování 

5) Projednání 4. výzvy MAS Horní Pomoraví pro PRV 

6) Stav změny hodnocení projektů 15. výzvy MAS pro IROP – Modernizace základních a mateřských 

škol I. 
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1) Usnášeníschopnost programového výboru 

Sektor Počet osob Relativní 

vyjádření 

Počet 

hlas. práv 

Relativní 

vyjádření 

Veřejný 5 71 % -- -- 

Soukromý 2 28 % -- -- 

Celkem 7    

Zájmové skupiny 
 

1. Životní prostředí 2 28 %   

2. Podnikání a regionální produkce 1 14 %   

3. Komunitní život 2 28 %   

4. Regionální identita 0 0 %   

5. Rozvoj obcí 2 28 %   

Bylo přítomno 7 z 9 členů programového výboru, proto jednání bylo usnášeníschopné. Veřejný sektor 

a ani žádná ze zájmových skupin na jednání neměla většinu, proto nemuselo dojít k přepočtu hlasů. 

 

2) Vzetí na vědomí hlasování per-rollam ze dne 4. 12. 2019 o vyhlášení výzev OPŽP a 

modifikaci výzvy OPZ 

Karel Hošek informoval o jednomyslném schválení 3. výzvy MAS Horní Pomoraví v OPŽP – Parky a návsí 

II. se zaměřením na sídelní zeleň z důvodu, že žádosti z předchozí 2. výzvy MAS byly staženy žadatelem 

či neprošli kontrolou FNP, s termínem uzávěrky příjmu žádostí do 6. 1. 2020. Předmětem modifikace 

výzvy č. 5. a 7. MAS pro OPZ navýšení alokace výzev dle schválené změny finančního plánu SCLLD. 

 

Vzetí na vědomí hlasování per-rollam k vyhlášení 3. výzvy MAS Horní Pomoraví v OPŽP – Parky a 

návsí II.  

Hlasování 
PRO PROTI ZDRŽEL SE 

7 0 0 

Programový výbor schvaluje vyhlášení 3. výzvy OPŽP - Parky a návsí II. dle předloženého návrhu. 

 

Vzetí na vědomí hlasování per-rollam k modifikaci 5. výzva OPZ - Sociální inkluze II. 

Hlasování 
PRO PROTI ZDRŽEL SE 

7 0 0 

Programový výbor schvaluje modifikaci 5. výzvy OPZ - Sociální inkluze II., kterou se zvyšuje alokace 

celkových způsobilých výdajů na 1 949 350,50 Kč dle schválené změny finančního plánu OPZ v SCLLD 

MAS Horní Pomoraví.   

 

Vzetí na vědomí hlasování per-rollam k modifikaci 7. výzva OPZ - Sociální inkluze II. 

Hlasování 
PRO PROTI ZDRŽEL SE 

7 0 0 

Programový výbor schvaluje modifikaci 7. výzvy OPZ - Prorodinná opatření III., kterou se zvyšuje 

alokace celkových způsobilých výdajů na 2 110 947,50 Kč dle schválené změny finančního plánu OPZ 

v SCLLD MAS Horní Pomoraví. 
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3) Kontrola formálních náležitostí jednání výběrové komise při hodnocení projektů v 

OPZ dne 9. 12. 2019 

Karel Hošek za přítomnosti předsedy výběrové komise členy programového výboru informoval o 

průběhu dosavadního hodnocení. Byl předložen zápis z jednání výběrové komise včetně všech příloh a 

pracovních podkladů. Programový výbor zkontroloval formální náležitosti vč. eliminace střetů zájmů 

na jednání výběrové komise, které se uskutečnilo dne 9. 12. 2019, kontrola proběhla v pořádku a bez 

připomínek. 

 

4) 7. výzva MAS Horní Pomoraví pro OPZ – Prorodinná opatření III. 

a. Kontrola střetu zájmu členů programového výboru 

Nově etický kodex podepsal nový člen výboru pan Petr Trávníček. Václav Jokl, jako řadový člen spolku 

Aktivní Pomoraví z.s. se prohlásil za potenciálně podjatého, přestože se na tvorbě žádosti a následné 

realizaci nepodílel a podílet nebude. Všichni ostatní členové programového výboru se seznámili 

s předloženými žádostmi a nikdo z nich u sebe neidentifikoval střet zájmu, což dokládá podepsaný 

etický kodex, že se nepodíleli na tvorbě žádosti či nejsou v zaměstnaneckém či jiném blízkém vztahu 

s žadatelům. Po odchodu Václava Jokla z jednání došlo k změně usnášeníschopnosti programového 

výboru. 

Sektor Počet osob Relativní 

vyjádření 

Počet 

hlas. práv 

Relativní 

vyjádření 

Veřejný 4 66 % -- -- 

Soukromý 2 33 % -- -- 

Celkem 6    

Zájmové skupiny 
 

1. Životní prostředí 2 33 %   

2. Podnikání a regionální produkce 1 17 %   

3. Komunitní život 1 17 %   

4. Regionální identita 0 0 %   

5. Rozvoj obcí 2 33 %   

Bylo přítomno 6 z 9 členů programového výboru, proto jednání bylo usnášeníschopné. Veřejný sektor 

a ani žádná ze zájmových skupin na jednání neměla většinu, proto nemuselo dojít k přepočtu hlasů. 

 

b. Schválení náhradních a doporučených projektu k financování 

Všechny projekty dle zápisu z výběrové komise (vč. hodnotících listů) splnily podmínky věcného 

hodnocení (viz tabulka níže), což znamená, že získaly minimálně 50 bodů ze 100 možných. Alokace 

výzvy v celkových způsobilých výdajů je po 1. modifikaci výzvy 2 110 947,50 Kč. 

 

Do 7. výzvy MAS Horní Pomoraví OPZ – Prorodinná opatření III. byly předloženy tyto žádosti o podporu: 

Název žadatele Registrační číslo 
Bodové 

hodnocen 
Pořadí 

Junák - český skaut, středisko Skalička 

Zábřeh, z. s. 
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015628 85 1. 
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Aktivní Pomoraví z. s. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015475 72 2. 

Základní škola a Mateřská škola 

Sudkov, příspěvková organizace  
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015470 66 3. 

Junák - český skaut, středisko Bukůvka 

Postřelmov, z. s. 
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015626 63 4. 

 

Výběrová komise v rámci věcného hodnocení předložených projektů do 7. výzvy MAS pro OPZ schválila 

řadu doporučení, které reagují na nedostatky, nehospodárnost a nedostatečnou účelnost 

předložených žádostí o podporu. Programový výbor bez výjimky tato doporučení akceptoval a 

zapracoval do svých usnesení. Projekty byly následně schvalovány dle pořadí věcného hodnocení (viz 

tabulka výše). 

 

Schválení žádosti o podporu Junák - český skaut, středisko Skalička Zábřeh, z. s. „Příměstské tábory na 

Skaličce“ k financování. 

Hlasování 
PRO PROTI ZDRŽEL SE 

6 0 0 

Programový výbor MAS Horní Pomoraví schválil k podpoře projekt žadatele Junák - český skaut, 

středisko Skalička Zábřeh, z. s. „Příměstské tábory na Skaličce“ předložený do 7. výzvy MAS Horní 

Pomoraví pro OPZ – Prorodinná opatření III. 

 

Schválení žádosti o podporu Aktivní Pomoraví z. s. „Aktivní Pomoraví - nepobytové tábory“ 

 k financování. 

Hlasování 
PRO PROTI ZDRŽEL SE 

6 0 0 

Programový výbor MAS Horní Pomoraví schválil k podpoře projekt žadatele Aktivní Pomoraví z. s. 

„Aktivní Pomoraví - nepobytové tábory“ předložený do 7. výzvy MAS Horní Pomoraví pro OPZ – 

Prorodinná opatření III. Programový výbor (dále PV) doporučuje projekt k podpoře při splnění 

následujících podmínek realizace projektu/provedení úprav žádosti o podporu před vydáním právního 

aktu: 

- PV požaduje upravit výběr a popis CS, zařazením CS Osoby pečující o jiné závislé osoby a CS Rodiče 

samoživitelé pod CS Osoby pečující o malé děti 

- PV požaduje upravit popis položky 1.1.1.3.2 Pečovatel 1 na 1.1.1.3.2 Pečovatel 2 a položku  1.1.1.3.3 

Pečovatel 1 přejmenovat na 1.1.1.3.3 Pečovatel 3 

- PV požaduje snížit počet jednotek u položky 1.1.1.3.1 Pečovatel 1; 1.1.1.3.2 Pečovatel 2 a 1.1.1.3.3 

Pečovatel 3 o 2,5 hod u každé z těchto položek z důvodu zahrnutí činností patřících do NN – úklidu, 

do popisu práce u uvedených pozic.  

- PV požaduje rozšířit délku zajištění péče o děti na 9 hodin denně s ohledem na potřeby CS a poměr 

pečujících osob a plánovaný počet dětí.  

- PV požaduje doplnit do popisu indikátoru 60000 Celkový počet účastníků text: Do indikátoru bude 

započítán vždy jen jeden rodič na dítě /sourozence (mimo případ střídavé péče). 

 

Schválení žádosti o podporu Základní škola a Mateřská škola Sudkov, příspěvková organizace 

„Příměstské tábory Sudkov“ k financování. 



 
 

 
5 
 

Hlasování 
PRO PROTI ZDRŽEL SE 

6 0 0 

Programový výbor MAS Horní Pomoraví schválil k podpoře projekt žadatele Základní škola a Mateřská 

škola Sudkov, příspěvková organizace „Příměstské tábory Sudkov“ předložený do 7. výzvy MAS Horní 

Pomoraví pro OPZ – Prorodinná opatření III. Programový výbor (dále PV) doporučuje projekt k podpoře 

při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení úprav žádosti o podporu před 

vydáním právního aktu: 

- PV požaduje upravit výběr a popis CS, zařazením CS Osoby pečující o jiné závislé osoby a CS Rodiče 

samoživitelé pod CS Osoby pečující o malé děti 

- PV požaduje snížit počet jednotek u položky 1.1.1.3.1 Pečovatel 1; 1.1.1.3.2 Pečovatel 2 a 1.1.1.3.3 

Pečovatel 3 o 2,5 hod u každé z těchto položek z důvodu zahrnutí činností patřících do NN – úklidu, 

do popisu práce u uvedených pozic.  

- PV požaduje krácení jednotkové ceny položky 1.1.3.2.2.3 Vybavení blok 3 o 1.000,- Kč z důvodu 

zahrnutí psacích potřeb, jejichž nákup patří do NN. 

- PV požaduje upravit popis indikátoru 50001 Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo 

vzdělávacích zařízení, tak, aby byl popis v souladu s metodikou výpočtu indikátoru. 

- PV požaduje doplnit do popisu indikátoru 60000 Celkový počet účastníků text: Do indikátoru bude 

započítán vždy jen jeden rodič na dítě /sourozence (mimo případ střídavé péče). 

 

Schválení žádosti o podporu Junák - český skaut, středisko Bukůvka Postřelmov, z. s. „Rodiče pracují, 

děti se radují nepobytové skautské tábory v Postřelmově“ k financování. 

Hlasování 
PRO PROTI ZDRŽEL SE 

6 0 0 

Programový výbor MAS Horní Pomoraví schválil k podpoře projekt žadatele Junák - český skaut, 

středisko Bukůvka Postřelmov, z. s. „Rodiče pracují, děti se radují nepobytové skautské tábory v 

Postřelmově“ předložený do 7. výzvy MAS Horní Pomoraví pro OPZ – Prorodinná opatření III. 

Programový výbor (dále PV) doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace 

projektu/provedení úprav žádosti o podporu před vydáním právního aktu: 

- PV požaduje upravit výběr a popis CS, zařazením CS Rodiče samoživitelé pod CS Osoby pečující o 

malé děti 

- PV požaduje krácení položky 1.1.3.2.2.4 Vodácká sada v plném rozsahu, tedy 60.000,- Kč z důvodu 

chybějícího zdůvodnění potřebnosti nákupu uvedeného vybavení.  

- PV požaduje upravit popis indikátoru 50001 Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo 

vzdělávacích zařízení. V popisu ponechat pouze první větu a zbytek vymazat s ohledem na 

nerelevantnost.  

- PV požaduje, s ohledem na zapojení evaluátora, doplnit do žádosti indikátor 80500 Počet 

napsaných a zveřejněných analytických a strategických dokumentů (vč. evaluačních) s cílovou 

hodnotou 1, kdy naplněním indikátoru bude závěrečná zpráva z dotazníkového šetření.  

 

V 7. výzvě MAS Horní Pomoraví – OPZ – Prorodinná opatření III. je alokace CZV 2 110 947,50 Kč, což je 

dostatek finančních prostředků pro podporu všech předložených žádosti o podporu. Z důvodu 

neúčelnosti a chybného zařazení NN do PN dochází dle výše uvedeného rozhodnutí programového 

výboru ke krácení přímých nákladů a následně nepřímých nákladů projektu. Výpočet krácení je uveden 
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v tabulce níže a tabulka dále dokládá, že výše schválené projekty k podpoře mají celkové způsobilé 

výdaje po krácení 2 029 635,- Kč.  

 

Název žadatele Název 
CZV 

žádost 

Krácení 

PV 

CZV 

schválené 

CZV 

kumulativn

ě 

Junák - český skaut, 

středisko Skalička Zábřeh, 

z. s. 

Příměstské tábory na 

Skaličce 
585 787,50 0 585787,5 585787,5 

Aktivní Pomoraví z. s. 
Aktivní Pomoraví - 

nepobytové tábory 
519 972,50 2 531,25 517 441,25 1 103 228,75 

Základní škola a Mateřská 

škola Sudkov, 

příspěvková organizace 

Příměstské tábory 

Sudkov 
501 750,00 3.781,25 497 968,75 1 601 197,50 

Junák - český skaut, 

středisko Bukůvka 

Postřelmov, z. s. 

Rodiče pracují, děti 

se radují nepobytové 

skautské tábory v 

Postřelmově 

503 437,50 75.000,- 428 437,50 2 029 635,00 

 

5) Projednání 4. výzvy MAS Horní Pomoraví pro PRV 

Členové PV byli informováni o připravované výzvě, která bude navázána na schválení změn ve strategii 

CLLD MAS Horní Pomoraví. Předběžný termín, kdy by MAS chtěla vyhlásit 4.výzvu PRV je březen 2020. 

V souvislosti s připravovanou výzvou byla diskutována úprava preferenčních kritérií (PK) pro fichi 1, 2 

a 3. Dále bylo diskutováno nastavení preferenčních kritérií pro novou fichi č. 7 – Komunitní život (čl.20 

PRV). Vzhledem k nejasnostem pravidel a připravovanému školení MZe na článek 20, budou 

preferenční kritéria schvalována na dalším jednání PV. Předběžný návrh PK je přílohou č. 2 zápisu. 

Diskuse k nastavení alokace ve fichi č. 7 Komunitní život (článek 20) pro 4.výzvu – PV diskutoval 

možnost rozdělit alokovanou částku do dvou výzev tak, aby případně bylo možné reagovat na 

potřebnost a poptávku v území (4.výzva - polovina částky pro celou fichi). 

6) Stav změny hodnocení projektů 15. výzvy MAS pro IROP – Modernizace základních 

a mateřských škol I. 

Karel Hošek informoval, že doporučené žádosti k financování v rámci 15. výzvy MAS pro IROP průběžně 

probíhají závěrečným ověřením způsobilosti, kde došlo u některých žádostí k zásadním změnám 

projektu, které mají dopad na věcné hodnocení. Dle interních postupů MAS přehodnocení provádí 

manažer MAS, ale nyní probíhá metodické ověření tohoto zjednodušeného postupu přehodnocení 

věcného hodnocení u poskytovatele dotace. Je tedy možné, že žádosti budou ještě jednou hodnoceny 

výběrovou komisí a následně doporučovány k financování programovým výborem. 

 

Přehodnocené žádosti v 15.výzvě MAS Horní Pomoraví-IROP-Modernizace zák. a mateřských škol I. 
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Název žadatele 

Bodové 

hodnocení 

původní 

Bodové 

hodnocení 

nové 

Základní škola a Mateřská škola Hoštejn, příspěvková organizace 100 100 

Základní škola a Mateřská škola Staré Město, okres Šumperk 95 95 

Základní škola a Mateřská škola Písařov, okres Šumperk, příspěvková 

organizace 
95 95 

Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace 90 90 

Základni škola a Mateřská škola Hanušovice 90 90 

Základní škola a Mateřská škola Rovensko, okres Šumperk, příspěvková 

organizace 
100 85 

Základní škola a mateřská škola Horní Studénky, okres Šumperk, 

příspěvková organizace 
85 85 

Základní škola a Mateřská škola Lesnice, příspěvková organizace 85 85 

Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk 80 80 

Základní škola a mateřská škola Kamenná, okres Šumperk, příspěvková 

organizace 
80 80 

Základní škola Zábřeh, Boženy Němcové 1503/15, okres Šumperk 80 70 

Základní škola a Dům dětí a mládeže Krasohled Zábřeh, Severovýchod 

484/26, okres Šumperk 
70 70 

Základní škola a Mateřská škola Sudkov, příspěvková organizace 90 65 

 

 

 

V Hanušovicích 27. 1. 2020 

 

 

 

 

Zapsal Karel Hošek ……………………………  Ověřil Přemysl Čech …………………………… 

 

 

 

 


