Zápis z jednání Výboru partnerství

6/2019

16.10.2019 ve 14.00 hodin v kanceláři MAS kraj živých vod v Teplé
Přítomni: členové VP dle prezenční listiny
Schůzi zahájil ve 14.00 hodin předseda spolku Jan Orosz.
Jednání Výboru partnerství je neveřejné a není schváleno pořizování zvukových a obrazových záznamů.

1/ Schválení programu, volba ověřovatele zápisu a zapisovatele
1/ Zahájení, volba ověřovatelů a schválení program
2/ Informace z kanceláře MAS o průběhu realizace SCLLD
3/ Změna ISÚ Kraj živých vod
4/ Příprava Valného shromáždění členů
5/ Vyhlášení GP ŽIVODA – podzim 2019
6/ Den živých vod – Krsy
7/ Informace o průběhu Národní konference Venkov 2019
8/ Diskuze, závěr
VP schvaluje program jednání
PRO:
8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
VP schvaluje ověřovatele a zapisovatele zápisu.
Ověřovatel: Roman Veselovský
PRO:
8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Zapisovatel: Kamila Prchalová
PRO:
8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

2/ Informace z kanceláře MAS o průběhu realizace SCLLD
Členové VP byli seznámeni s průběhem schvalování Mid-term evaluační zprávy, kdy 30.9. byla přijata depeše
s výzvou na doplnění a zaslání zápisů z jednání fokusní skupiny a případových studií. Díky tomuto časovému
posunu (předpokládalo se schválení v červenci 2019) byly pozdrženy práce na úpravě strategie a programovém
rámci PRV, který se bude měnit. Žádost o změnu – s upraveným PR PRV – bude podána do konce roku 2019 a
výzva číslo 4 se předpokládá v prvním čtvrtletí 2020. VP projednal a schválil návrh na zrušení F2, F3, F4, F6 a F7,
který bude předložen VSČ a zároveň schválil návrh na přesun a nové rozložení finančních prostředků PRV do fichí
F1, F5 a nově vzniklé F8. VP projednal úpravy Vnitřní směrnice PRV.
VP schvaluje návrh na nové rozložení financí v PR PRV a návrh na zrušení fichí PRV. V této podobě bude návrh
na schválení předložen VSČ.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
VP schvaluje Vnitřní směrnice – Způsob výběru projektů, řešení střetu zájmů a zaručení transparentnosti při
realizaci SCLLD pro PR PRV 4. výzvu.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Členové VP byli seznámeni s přípravou výzev v PR IROP, které budou vyhlášeny v únoru 2020 a jejich vyhlášení
bude schváleno na jednání VP v lednu 2020. Alokace těchto výzev bude odpovídat zbývající částce, která je
vyčleněna pro PR IROP v obou podporovaných opatřeních.
VP bere na vědomí průběh přípravy výzev pro PR IROP, které budou vyhlášeny v únoru 2020.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Členové VP byli informováni o výsledku Auditních zpráv, které byly v termínu do 30.8.2019 poskytnuty ŘO IROP.
Obě zprávy jsou kladné a bez pochybení. Celková cena za zpracování a provedení obou auditních zpráv je 48 400
Kč, což je o 18 400 Kč více, než bylo původně plánováno v rozpočtu projektu IROP 4.2. Rozdíl bude řešen
z vlastních zdrojů spolku, popř. z příspěvků členů.
VP bere na vědomí závěry externího auditu o hospodaření spolku

PRO: 8

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Manažerka informovala o průběhu realizovaných projektů. V případě projektu z OPZ – Příměstské tábory na
území MAS bude do konce října podána 2. žádost o platbu a Zpráva o realizaci, v případě projektu IROP 4.2 byla
v srpnu vyúčtována 6. etapa a financování 7. etapy probíhá dle plánovaného rozpočtu, s výjimkou zpráv auditora.
Projekt Příměstské tábory II. je prozatím podán na ŘO OPZ a očekávají se připomínky z jeho strany. Projekt
navazuje na Příměstské tábory I. a je rozšířen i do dalších obcí MAS KŽV.
VP bere na vědomí informace o průběhu realizace jednotlivých projektů MAS KŽV.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

3/ Změna ISÚ Kraj živých vod
Manažerka informovala členy VP o průběhu realizace SCLLD, kde pokračuje příprava Žádosti o změnu č. 3, která
souvisí se zapojením čl.20 do PRV. Byly prodiskutovány výsledky dotazníkového šetření mezi členskými obcemi na
zapojení jednotlivých oblastí do nové Fiche PRV. VP rozhodl na základě výsledků dotazníkového šetření a jednání
s obcemi a svazky obcí na území MAS, že do nové Fiche F8 budou zapojena tato opatření: Veřejná prostranství,
Obchody pro obce, Vybrané kulturní památky a Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven.
VP bere na vědomí informace o průběhu realizace SCLLD.
PRO:
8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
VP bere schvaluje zařazení opatření Veřejná prostranství, Obchody pro obce, Vybrané kulturní památky a
Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven do nově vzniklé Fiche F8.
PRO:
8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

4/ Příprava Valného shromáždění členů
VP schvaluje jednání Valného shromáždění členů MAS Kraj živých vod dne 12.12.2019 v 17.00 hodin
v Knihovně města Teplá, Masarykovo nám. 1
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
VP schvaluje program Valného shromáždění členů MAS Kraj živých vod v této podobě:
1/ Zahájení, volba ověřovatele a zapisovatele jednání, schválení programu
2/ Informace o činnosti MAS Kraj živých vod v roce 2019
3/ Rok 2020 – 15 let zahájení činnosti MAS KŽV
4/ Informace o přípravě výzev SCLLD KŽV pro rok 2020
5/ Úpravy programového rámce PRV
6/ Rozpočet spolku na rok 2020
7/ Výroční zpráva MAS KŽV za rok 2018
8/ Volba členů Výběrové komise
9/ Diskuze, závěr
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

5/ Vyhlášení GP ŽIVODA – podzim 2019
Plzeňský kraj podpořil v letošním roce grantové programy v MAS, které nemají sídlo na území Plzeňského kraje.
Zbývající částka 10000 Kč byla doplněna o 10000 Kč z hospodářské činnosti MAS a VP projednal pravidla pro
podzimní kolo grantového programu ŽIVODA.
VP vyhlašuje podzimní kolo GP ŽIVODA, které bude vyhlášeno 17.10.2019 s příjmem žádostí do 30.11.2019.
Toto kolo je určeno výhradně pro území Plzeňského kraje.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

6/ Den živých vod - Krsy
Byla diskutována příprava této akce a míra zapojení jednotlivých organizací. Předseda MAS – starosta obce Krsy
Jan Orosz informoval o připraveném programu, organizačním zajištění, exkurzích v rámci akce i občerstvení.
VP bere na vědomí informace o přípravě Dne živých vod v Krsech.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

7/ Informace o průběhu Národní konference Venkov 2019
Manažerka informovala o průběhu akce a přípravě závěrečného vyúčtování. Akce byla hodnocena účastníky jako
úspěšná, hlavní organizátor – Spolek pro obnovu venkova – přislíbil maximální urychlení administrativních kroků
při vyúčtování celé akce. V tuto chvíli ještě není dořešeno pokrytí všech nákladů. Předseda poděkoval všem, kteří
se na akci podíleli, zejména obcím, které daly k dispozici vozy pro dopravu účastníků a spolkům Úterský Bart, jež
po celou dobu provozovali kavárnu a ZO ČSOP Berkut, kteří prezentovali Bečovskou botanickou zahradu,
zajišťovali program v historické učebně a kino Živý kraj.
VP bere na vědomí informace o NKV 2019.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

8/ Diskuze, závěr
Ke každému bodu bylo diskutováno v průběhu jednání. Do závěrečné diskuze se nikdo nepřihlásil.
Schůzi v 16.30 hodin ukončil předseda MAS Kraj živých vod, z.s. Jan Orosz.

Zapsala: Kamila Prchalová
V Teplé dne 16.10.2019

Ověřil: Roman Veselovský
V Teplé dne 17.10.2019

