Zápis ze členské schůze MAS Podhostýnska, z. s.

Místo konání:

Velký sál MěÚ Bystřice p.H.

Termín konání:

05. 12. 2017

Začátek jednání:

09:00 hod

Konec jednání:

10:00 hod

Jednání vedl:

Ing. Antonín Zlámal

Zapsal:

Ing. Lukáš Slovák

Ověřovací doložka
Zpracoval:

p. Slovák

Podpis:

Ověřil:

p. Zicháček

Podpis:

Ověřil:

p. Šindelek

Podpis:

Program jednání:
Téma jednání:
1.
2.

Úvod
Kontrola usnášeníschopnosti, volba návrhové komise, volební komise, zapisovatele a
ověřovatelů zápisu a usnesení

3.

Schválení programu

4.

Rozpočet MAS na rok 2018

5.

Členské příspěvky

6.

Různé

7.

Usnesení

8.

Závěr

Zpracoval:

Ing. Lukáš Slovák

Název dokumentu:
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Datum zpracování:

05. 12. 2017

Název dokumentu:

Organizace:

MAS Podhostýnska

Datum zpracování:

Zápis ze členské schůze MAS

05. 12. 2017

Zápis obsahu jednání:
Téma jednání:
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

Předložil:

p. Zlámal zahájil jednání, přivítal přítomné.

p. Zlámal

Byla provedena kontrola usnášeníschopnosti - přítomno 18 členů a jejich
p. Zlámal
zástupců. Přítomna není nadpoloviční většina členů MASP, je třeba
vyčkat a po uplynutí povinného časového intervalu je členská schůze
znovu zahájena. S ohledem na převahu veřejného sektoru
( v poměru 10 zástupců veřejného sektoru ku 8 zástupcům soukromého
sektoru) byl proveden přepočet váhy hlasů zástupců veřejného sektoru
na hodnotu 0,75 hlasu. O změně váhy hlasů bylo hlasováno, členská
schůze toto schválila jednohlasně. Byla zvolena návrhová komise ve (p.
Horáček, p. Stodůlka). Za ověřovatele zápisu a usnesení byli určeni p.
Zicháček a p. Stodůlka. Členové jednotlivých orgánů členské schůze byli
jednohlasně schváleni. Zapisovatelem byl určen p. Slovák.
Přítomným byl představen Rozpočet MAS na rok 2018, který byl
p. Zlámal
následně schválen v předkládaném znění (schváleno jednohlasně).
Členské příspěvky – informace o výši členských příspěvků podal p.
p. Šarman
Šarman a p. Zlámal. Nikdo se nepřihlásil s připomínkami k navrhované
výši členských příspěvků. V následném hlasování byla schválena výše p. Zlámal
ročního příspěvku členů MASP pro rok 2017 a 2018 (17 pro, 1 se zdržel)
v následujícím znění:
Podnikatelské subjekty a OSVČ – 2000 Kč/rok
Neziskové subjekty – 1000Kč/rok
Obce – 1000Kč + 10Kč za obyvatele (počet obyvatel k 1.1. daného roku)
Splatnost příspěvků za rok 2017 - do 15.1.2018
Splatnost příspěvků za rok 2018 - do 15.9.2018
Různé .
p. Zlámal
- p. Šarman informoval přítomné o připravovaných výzvách z PRV
- p. Šarman a p. Slovák představili připravované výzvy z IROP
- Bylo hlasováno o účetní závěrce za rok 2016 (všichni přítomní pro)
Usnesení – p. Stodůlka přednesl návrh usnesení členské schůze p. Stodůlka
č.2/2017.
Závěr – p. Zlámal poděkoval přítomným za účast a ukončil členskou p. Zlámal
schůzi.

Přílohy:
1.
2.
3.
4.

Rozpočet MAS na rok 2018
Návrh znění výzvy č.2 z PRV
Informace k připravovaným výzvám IROP
Usnesení č.2/2017

Zpracoval:
Zpracoval:

Ing. Lukáš Slovák

Podpis:

Datum zpracování:

Zpracoval:

Ing. Lukáš Slovák
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05. 12. 2017

Návrh rozpočtu Místní akční skupiny Podhostýnska na
rok 2018
Celkové výdaje
Celkové výdaje - investiční
Pořízení majetku
pořízení drobného majetku
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku
Celkové výdaje - neinvestiční
Osobní náklady
Mzdové náklady (předpoklad 1.5 úvazku na CLLD)
Odvody, sociální a zdravotní pojištění placené
zaměstnavatelem za zaměstnance
Zákonné pojištění odpovědnosti
Ostatní mzdové výdaje (DPČ/DPP)
Režijní výdaje
Spotřeba energie, vody, plynu
Svoz odpadu
Poštovné, telefonní, internetové poplatky
Tvorba, správa, provoz a hosting www stránek
Pronájem kanceláře
Spotřeba materiálu
Cestovné
Cestovné, stravné, ubytování
Spotřeba PHM
Nákupy služeb
Pronájem prostor pro animace strategie CLLD (semináře,
konference,výstavy atd.)
Externí audit
Vzdělávání zaměstnanců a členů povinných orgánů,
subjektů z územní působnosti žadatele
Ostatní služby související s realizací strategie
Catering
Publicita projektu
Povinná publicita
Informační a propagační nástroje
Spoluúčast MAS na CLLD (5%)
Výdaje MAP (výdaje se vždy rovnají příjmům - dotace)
IT servis (neuznatelný v rámci SCLLD)
Výdaje celkem
Příjmy MAP
Příjmy SCLLD
Členské příspěvky
Krajská dotace ve výši 70% ze spoluúčasti na CLLD
Příjmy celkem
Celkový výsledek

1,191,980.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,191,980.00
1,015,980.00
540,000.00
302,880.00
2,100.00
171,000.00
71,600.00
0.00
0.00
18,000.00
5,600.00
48,000.00
0.00
15,000.00
15,000.00
0.00
53,900.00
0.00
22,000.00
9,300.00
17,000.00
5,600.00
35,500.00
28,500.00
7,000.00
59,599.00
772500.00
15000.00
2039079.00
772500.00
1,191,980.00
240000.00
41719.30
2246199.30
207,120.30

Místní akční skupina Podhostýnska, z. s. vyhlašuje Výzvu MAS
v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD
schváleným Ministerstvem Zemědělství
(ŘO Programu rozvoje venkova)
Výzva MAS č. 2. k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1.
rozvoje venkova na období 2014 – 2020

Programu

Název SCLLD: Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území Místní
akční skupiny Podhostýnska
Termín vyhlášení výzvy: 12.2.2018
Termín příjmu žádostí: od 19.3.2018 do 23.3.2018 do 12.00 hodin v termínech
uvedených jako úřední dny, vždy po telefonické domluvě a upřesnění času, který je
nutno rezervovat.
Termín registrace na RO SZIF: 15.6.2018
Místo podání žádostí: kancelář MAS Podhostýnska, z. s., Fryčajova 888, Bystřice pod
Hostýnem 76861
Územní vymezení:
Výzva MAS se vztahuje na celé území MAS, pro které je schválena SCLLD.
Kontaktní údaje:
MAS Podhostýnska, z. s.
Fryčajova 888
768 61 Bystřice pod Hostýnem
www.mas-podhostynska.cz
Datová schránka: empuu8f
Kontaktní osoba:
Ing. Lukáš Slovák
slovak@mas-podhostynska.cz
Tel.: 728 085 301
Seznam vyhlášených Fichí a předpokládaná alokace:
Celková výše dotace pro 2. Výzvu je 5.861.554,- Kč
Žadatelé mohou předkládat ve výzvě své projekty v rámci Fichí 1, 2, 3, 4, 5 a 6.

Číslo
Fiche
F1
F2

Název Fiche
Konkurenceschopné
zemědělství
Konkurenceschopné
potravinářství a
krmivářství

Vazba Fiche na článek Nařízení
EP a Rady (EU) č. 1305/2013
Článek 17, odstavec 1., písmeno a)
– Investice do zemědělských
podniků
Článek 17, odstavec 1., písmeno b)
- Zpracování a uvádění na trh
zemědělských produktů

Alokace
pro 2. výzvu
1.650.454,- Kč
919.070,- Kč

1

F3

F4

Diverzifikace
zemědělství a rozvoj
mikropodniků
Ochrana přírodního
dědictví

F5

Konkurenceschopné
lesnictví

F6

Spolupráce v krátkých
dodavatelských
řetězcích

Článek 19, odstavec 1., písmeno b)
- Podpora investic na založení nebo
rozvoj nezemědělských činností
Článek 25. Podpora přispívá k
naplňování Priority 4 Podpora
obnovy, zachování a zlepšení
ekosystémů závislých na
zemědělství a lesnictví
Článek 26,
- Investice do lesnických
technologií a zpracování lesnických
produktů, jejich mobilizace a
uvádění na trh
Článek 35, odstavec 2., písmeno d)
- Horizontální a vertikální
spolupráce mezi účastníky krátkých
dodavatelských řetězců a místních
trhů

1.611.610,- Kč

300.590,- Kč

778.620,- Kč

601.210,- Kč

Podrobný obsah Fichí je přílohou této výzvy.
Postup v případě nedočerpání alokace a podpora hraničního projektu:
V případě, že nebude alokace pro určitou Fichi dočerpána, alokace se nepřevádí a
finanční prostředky budou využity v další Výzvě MAS.
Alokace na danou Fichi nebude z důvodu podpory hraničního projektu (tedy projektu,
který je prvním nevybraným projektem v dané Fichi a zároveň splňuje minimální
stanovenou výši bodů) navyšována.
Výběr projektů a postup v případě shodného počtu bodů:
Výběr projektů bude založen na principu soutěže mezi předloženými žádostmi. Budou
vybrány projekty, které dosáhly nejlepšího bodového hodnocení. Počet podpořených
projektů bude limitován výší alokace na danou Fichi.
Postup pro hodnocení a výběr projektů je uveden v „Interních postupech Místní akční
skupiny Podhostýnska, z. s. pro PR PRV, pro transparentnost výběru projektů a zamezení
střetu zájmů„. Preferenční kritéria pro výběr projektů jsou součástí Fichí, které jsou
přílohou této výzvy.
V případě shodného počtu bodů je rozhodující pro pořadí předložených žádostí „časové
kritérium“ – datum a čas podání žádosti.
Přílohy stanovené MAS:
Nepovinnými přílohami k Žádosti o dotaci jsou:
• V případě, že žadatel požaduje bodové zvýhodnění za to, že má registrovanou
značku kvality potravin KLASA u některého ze svých výrobků, nebo je některý z
jeho produktů označen jako produkt s chráněným zeměpisným označením, nebo
označením původu, nebo jako zaručená tradiční specialita, či získal ocenění
Regionální potravina, jako přílohu žádosti o dotaci žadatel doloží kopii certifikátu či
jiného dokladu o registraci značky (produktu).
• V případě, že žadatel požaduje bodové zvýhodnění za to, že realizací projektu se
zkrátí dodavatelský řetězec, doloží žadatel strukturu původního a nového (po
realizaci projektu) dodavatelské řetězce - forma Čestného prohlášení. MAS
společně s výzvou zveřejní vzor čestného prohlášení.
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•
•

•

•
•

•

V případě, že žadatel požaduje bodové zvýhodnění za velikost podniku, doloží
Přílohu č. 5 Pravidel 19.2.1, "Prohlášení o zařazení podniku do kategorie
mikropodniků, malých a středních podniků", a to ke dni podání žádosti o dotaci.
V případě, že žadatel požaduje bodové zvýhodnění za to, že nedojde k vyjmutí
pozemku ze ZPF/PUPFL, doloží žadatel aktuální výpis z KN (ne starší 3 měsíců
před podáním žádosti o dotaci) a pro srovnání výpis z KN z období 2 roky před
datem podání žádosti o dotaci.
V případě, že žadatel požaduje bodové zvýhodnění za to, že projekt je realizován
v lesích se zvýšenou rekreační funkcí - dle zákona č. 289/95 Sb., doloží žadatel
potvrzení odborného lesního hospodáře pro dané území; potvrzení uvádí zařazení
lesa v době podání žádosti o dotaci.
V případě, že žadatel požaduje bodové zvýhodnění za to, že zpracovává vlastní
zemědělské produkty, předloží žadatel „Formulář prokázání podílu příjmů/výnosů
ze zemědělské prvovýroby“, který MAS zveřejní s výzvou.
V případě, že žadatel požaduje bodové zvýhodnění za velikost investice v
závislosti na velikosti obhospodařovaného lesního majetku, doloží žadatel právní
vztah k obhospodařovanému. lesnímu majetku - výpis z LV (majitel, spolumajitel,
pachtovní smlouva).
V případě, že žadatel požaduje bodové zvýhodnění za to, že zpracovává vlastní
dřevní hmotu, předloží žadatel potvrzení odborného lesního hospodáře o výši
těžby na obhospodařovaných PUPFL v uplynulém roce, předcházejícím podání
žádosti o dotaci, a doloží výkazem z provozní evidence množství zpracované
dřevní hmoty za stejné období.

Podrobný obsah Fichí je přílohou této výzvy a je také vyvěšen na webových stránkách
www.mas-podhostynska.cz
Konzultace pro žadatele:
MAS pořádá pro veřejnost a žadatele seminář k přípravě projektů:
místo a čas bude upřesněn
únor 2018
V jiné dny je manažer a pracovníci MAS k dispozici v sídle kanceláře MAS nebo lze
domluvit setkání či poskytnout radu na kontaktech uvedených ve výzvě a na webových
stránkách.
Závěrečné ustanovení:
Na webových stránkách MAS: www.mas-podhostynska.cz, jsou v sekci DOKUMENTY :
Nová strategie 2014 – 2020 : Výzvy : PRV, zveřejněny všechny aktuální dokumenty
k výzvě:
• „ Interní postupy Místní akční skupiny Podhostýnska, z s. pro PR PRV pro
transparentnost výběru projektů a zamezení střetu zájmů „
• Aktuální znění vyhlášených Fichí
• Vzory příloh stanovených MAS.
Pro žádosti o podporu a následně také pro realizaci podpořených projektů platí Pravidla
pro operaci 19.2.1, která jsou zveřejněna na internetových stránkách www.eagri.cz/prv a
www.szif.cz.
Ing. Antonín Zlámal
Předseda MAS Podhostýnska, z. s.
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Informace k 2. připravované výzvě MASP z IROP (jako 2018)

ZVYŠOVÁNÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍ UČENÍ
Alokace pro výzvu: 1 200 000 Kč
Podporované projekty:
•

•

Stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality
vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích
(komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a
řemeslné obory).
Rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury ve vazbě na budování bezbariérovosti
škol.

Žadatelé:
•
•
•
•
•

kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji
obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi
nestátní neziskové organizace
církve, církevní organizace
organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu

INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM
Alokace pro výzvu: 1 500 000 Kč
Podporované aktivity:
•

•

Aktivita Technika pro integrovaný záchranný systém:
Posílení vybavení základních složek integrovaného záchranného systému technikou a
věcnými prostředky k zajištění jejich připravenosti s důrazem na přizpůsobení se změnám
klimatu a novým rizikům.
Aktivita Stanice integrovaného záchranného systému:
Zajištění adekvátní odolnosti stanic IZS s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a
novým rizikům.

Žadatelé:
•
•
•

•

hasičské záchranné sbory krajů;
Záchranný útvar HZS ČR;
obce, které zřizují jednotky požární ochrany (§ 29 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně)
jednotky sboru dobrovolných hasičů kategorie II a III) podle přílohy zákona o požární
ochraně);
státní organizace, která zřizuje jednotku HZS podniku s územní působností.

Usnesení č. 2/2017
z Členské schůze Místní akční skupiny Podhostýnska, z. s.
konané dne 05. 12. 2017 v Bystřici pod Hostýnem
Členská schůze Místní akční skupiny Podhostýnska, z. s. :
Bere na vědomí:
•

•

Ověření usnášeníschopnosti - přítomno 18 členů a jejich zástupců ve složení:
o Veřejný sektor – 10 členů
o Soukromý sektor – 8 členů
Informace k výzvám MASP z PRV a IROP

Určuje:
a) Návrhovou komisi: p. Horáček, p. Stodůlka
b) Ověřovatele zápisu: p. Zicháček, p. Šindelek
c) Zapisovatele: p. Slovák
Schvaluje:
•
•
•
•
•

•

Přepočet váhy hlasů pro veřejný sektor na 0,75
Program jednání v navrženém znění dle pozvánky
Složení návrhová (složení viz. výše)
Rozpočet MASP na rok 2018 (viz. příloha č. 1)
Výši členských příspěvků členů MASP na rok 2017 a rok 2018 takto:
▪ Podnikatelské subjekty a OSVČ – 2000 Kč/rok
▪ Neziskové subjekty – 1000Kč/rok
▪ Obce – 1000Kč + 10Kč za obyvatele (počet obyvatel k 1.1. daného roku)
▪ Splatnost příspěvků za rok 2017 - do 15.1.2018
▪ Splatnost příspěvků za rok 2018 - do 15.9.2018
Účetní závěrku MASP za rok 2016 v předloženém znění.

Zapsal: Lukáš Slovák v Bystřici pod Hostýnem 05. 12. 2017

Ověřil:

Vojtěch Zicháček

podpis: ……………………………….. datum: ……………………

Ověřil:

Milan Šindelek

podpis: ……………………………….. datum: ……………………

