Zápis z jednání Výboru partnerství

8/2018

26.9.2018 ve 14.00 hodin v kanceláři MAS KŽV, Masarykovo nám. 143, Teplá
Přítomni: dle prezenční listiny
Schůzi zahájil ve 14.00 hodin místopředseda MAS Kraj živých vod Roman Veselovský.

1/ Schválení programu, volba ověřovatele zápisu a zapisovatele
1/ Zahájení, volba ověřovatele, schválení programu
2/ Informace o SCLLD / Harmonogram výzev na rok 2019 / Stav čerpání
3/ Audit za rok 2017
4/ Projekty MAS KŽV - Prameny / Den živých vod / Katovna / Propagace
5/ Schválení pravidel a vyhlášení podzimního kola GP ŽIVODA
6/ Diskuze
7/ Závěr
VP schvaluje program jednání
PRO:
5
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
VP schvaluje ověřovatele a zapisovatele zápisu.
Ověřovatel: Ing. Martin Frank
PRO:
5
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Zapisovatel: Kamila Prchalová
PRO:
5
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

2/ Informace o SCLLD / Harmonogram výzev na rok 2019 / Stav čerpání
Manažerka SCLLD seznámila členy VP s realizovanými výzvami v roce 2018. Všechny programové rámce jsou
čerpány dle původních předpokladů. Nedaří se oslovit žadatele v PRV ve Fichích F2 (Zpracování zemědělských
produktů), F3 (Lesnická infrastruktura), F4 (Zemědělská infrastruktura) a F7 (Vzdělávání). Po diskusi bylo
dohodnuto, že po střednědobém hodnocení SCLLD a zapojení čl. 20 do PRV budou tyto prostředky přesunuty
z Fiche 2 do Fiche 1 a infrastruktury společně s F7 do nově vzniklé Fiche 8, která bude určena pro obce. V OPZ se
předpokládá vyhlášení výzev počátkem roku 2019 a to na veškeré zbývající finanční prostředky. Počátkem roku
2019 je naplánována také výzva do PRV (Fiche 1, F2 a F5).
Členové VP projednali návrh preferenčních kritérií pro 3. Výzvu PRV, která se bude týkat F1, F2, F5. Vzhledem
k naplněnému indikátoru – počet nově vytvořených pracovních míst- bude tento zrušen. Aby bylo docíleno, co
největší podpory místních drobných zemědělců, bude ve F1 bodově zvýhodněn žadatel s místem trvalého pobytu
shodným s podnikáním a také žadatel s menší výměrou obhospodařované půdy.
Stav čerpání k 30.9.2018: IROP 66,62% OPZ: 38,60% PRV: 33,46%
VP bere na vědomí informace o stavu implementace SCLLD.
VP bere na vědomí stav čerpání a harmonogram výzev na rok 2019.
VP schvaluje text a preferenční kritéria fichí F1, F2 a F5 PRV.
PRO:
5
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

3/ Audit za rok 2017
VP byl seznámen se zprávami nezávislého auditora (spol. Valenta-Nocar, s.r.o.). Zpráva byla projednána a
schválena Kontrolní komisí MAS Kraj živých vod dne 30.8.2019 a 31.8.2019 byla odeslána na ŘO prostřednictvím
MS 2014+. Členové VP mají k dispozici doporučení auditorů pro další období. Byl proveden audit účetní závěrky
za rok 2017 a dale take audit projektu financovaného z IROP 4.2 / …1983.
VP bere na vědomí zprávu nezávislého auditora o ověření účetní závěrky spolku za rok 2017.
VP bere na vědomí zprávu nezávislého auditora o ověření projektu č. CZ.06.4.59./0.0/0.0/15_003/0001983.

PRO:

5

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

4/ Projekty MAS KŽV - Prameny / Den živých vod / Katovna / Propagace
Manažerka MAS Kamila Prchalová informovala členy VP o realizaci vlastních projektů Mas KŽV.
Prameny – podpořeno KK – Odbor ŽP – 67.000 Kč, celkové náklady projektu 84.000 Kč (chodník u Zahrádecké
kyselky, informační tabule u Oriony, rozcestníky, revise Podhorního pramene, lavičky Na Říčce a u Křepkovické
kyselky). Většina akcí je dokončena. Zbývající budou dokončeny do 10.10.2018.
Den živých vod – 28.10. součástí prezentace ŽP, financováno částečně z ŽP a CR. Akce je připravena, doplněna z
rozpočtu SOSL o odpolední hudební produkci. Organizací je pověřen J. Šindelář.
Zázemí pro cyklisty na území KŽV – dotace KK ORR – 200.000 Kč, celkové náklady projektu 267.000 Kč. Oprava
objektu katovny, obnova naučných panelů na Zlatém vrch v Bečově nad Teplou. Akce probíhá, bude dokončena
do 30.10.2018.
Propagační materiály a obnova NS KŽV – podpořeno KK – odbor kultury a CR, dotace ve výši 60.000 Kč, celková
výše způsobilých výdajů 80.000 Kč. Proběhla obnova informačních tabulí a odpočívadel – Stanovice, Mrázov,
Křepkovice, nově instalované panely v Hoštci, u Horního otročínského pramene, Otročínské aleje a dotisk
propagačních materiálů. Akce je ukončena.
Příměstské tábory na území KŽV – schváleno z OPZ 1.313.175 Kč. Proběhlo prvních 5 turnusů na 3 místech
(Bečov, Nevřeň, Ovesné Kladruby). Vyčerpáno 327.225 Kč přímých nákladů a 81.806 Kč nepřímých nákladů.
Financováno zálohově. Probíhá zpracování Zprávy o realizaci. Projekt je plánován na 3 roky.
IROP 4.2 – režijní výdaje. Proplacena IV. Etapa projektu 1.-6./2018 celková výše výdajů předkládaných k
průběžnému proplacení činila 891.122 Kč, bylo proplaceno bez výhrad 95%. Zbývajících 44.556 Kč bylo doplaceno
z vlastních zdrojů spolku. Peníze byly převedeny na úhradu úvěru u ČS, který je průběžně čerpán.
VP bere na vědomí informace manažerky MAS KŽV o stavu realizace vlastních projektů MAS.
PRO:
5
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

5/ Schválení pravidel a vyhlášení podzimního kola GP ŽIVODA
VP projednal pravidla pro podzimní kolo GP Dr. ŽIVODA. Alokace pro toto kolo byla určena ve výši 50.000 Kč.
VP schvaluje pravidla pro podzimní kolo GP Dr. ŽIVODA s alokací 50.000 Kč a termínem vyhlášení 1.10.2018.
PRO:
5
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

6/ Diskuze, závěr
VP projednal návrh termínu a program Valného shromáždění členů MAS KŽV, které bude volebním. Pověřuje
předsedu MAS a kancelář MAS přípravou tohoto jednání.
VP schvaluje termín 6.12.2018 a program Valného shromáždění členů MAS Kraj živých vod.
PRO:
5
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
VP bere na vědomí informace týkající se provozu kanceláře, personálního obsazení při realizaci jednotlivých
projektů, žádosti o rozšíření prostor - pronájem jednací místnosti ve stejné budově. Členové VP byli informováni
o účasti zástupců na pravidelném setkání krajské sítě MAS Karlovarského kraje a podány informace z posledního
jednání. Hlavním bodem byla diskuze o možné úpravě DT4 Karlovarského kraje ORR, zaměřeného na mzdové
náklady mikroregionů a MAS, a společném postupu při realizaci projektu Čištění řeky Ohře. Členové VP byli dáale
informováni o účasti manažerky MAS při jednání Valné hromady NS MAS ČR v Chocni dne 9.10.2018.

Schůzi v 17.20 hodin ukončil místopředseda MAS KŽV Roman Veselovský.

Zapsala: Kamila Prchalová
V Teplé dne 26.9.2018

Ověřil: Ing. Martin Frank

