Olomouc, 9. května 2017

Přítomni: dle prezenční listiny – 9 členů Výboru a 2 náhradníci
Hosté a další: Mgr. Darina Danielová – MAS Lednicko-valtický areál, z.s; Bc. Tomáš Šulák – Partnerství Moštěnka,
o.p.s. Ing. Kateřina Mračková – RO SZIF Olomouc

1. Zahájení – zhodnocení usnášeníschopnosti, určení ověřovatelů
Jednání zahájeno v 10:00
Zahájení Výboru NS MAS provedl předseda Ing. Jiří Krist. Informoval, že podklady pro jednání byly zaslány emailem.
Z jednání byl pořízen pouze pro účely zpracování zápisu audio záznam.
Krist přivítal hosta Ing. Kateřinu Mračkové ředitelku RO SZIF Olomouc a předal jí slovo. Mračková informovala o
častých chybách žadatelů do PRV:
Výběrová řízení – často s vybraným uchazečem mění termín realizace, než byl v zadávací dokumentaci > uvedou
do smlouvy posunutý termín, než co byl v zadání.
Změna rozsahu díla s vybraným uchazečem po ukončení výběru z uchazečů –> podstatná změna, která vede
k diskriminaci ostatních uchazečů.
Zálohy – pokud nejsou uvedeny v zadávací dokumentaci, nemohou je pak žadatelé uvést do smlouvy s vybraným
uchazečem.
Doporučuje konzultovat s kontrolním odd. dopředu, aby se chybám v zadávání veřejných zakázek předešlo.
Fiche – spolupráce při tvorbě řetězce prodejců – je stále platná podmínka, že v prodejně prodají pouze ty výrobky,
které vyrobí a chtějí uvést na trh. Nemohou tam prodávat nic jiného navíc, je to nepřijatelné.
Usnášeníschopnost: usnášeníschopní (přítomno 10 zástupců s právem hlasovat)
Ověřovatelé zápisu: Martinů, Charouzek

2. Doplnění a schválení programu
Návrhy na doplnění programu: Krist informoval, že v programu byly do bodu 8. Různé doplněny: Má vlast cestami
proměn, Zahraniční příspěvek PREPARE, Smlouvy: T-mobile, účetnictví, Konference o financování památek Máme
vybráno, Informace o soudním sporu s MAS Karlštejnsko a Nabídka vyjednávání Václav Pošmurný.
Finální podoba programu:
1.
2.
3.
4.

Zahájení – zhodnocení usnášeníschopnosti, určení ověřovatelů (Krist)
Doplnění a schválení programu (Krist)
Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulého jednání (Foltýnová)
Aktualizace Směrnic NS MAS (Hamplová, Winter)
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5.

6.
7.

Plnění plánu práce
rozdělení dlouhodobých úkolů mezi členy Výboru
kulaté toly
revize PS
Informace z krajů a RSK
Různé
Situační zpráva ze školství (Florian)
Dopad EET na drobné podnikání na venkově (Florian)
Má vlast cestami proměn
Zahraniční příspěvek PREPARE
Smlouvy: T-mobile, účetnictví
Konference o financování památek Máme vybráno
Informace o soudním sporu s MAS Karlštejnsko
Nabídka vyjednávání Václav Pošmurný

Usnesení 1/2: Výbor NS MAS schvaluje program svého jednání dne 9. 5. 2017.
Všichni pro
Schváleno

3. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulého jednání
Schvaluje:
Usnesení 1/1: Výbor NS MAS schvaluje program svého jednání dne 11. 4. 2017.
Usnesení 1/2: Výbor NS MAS schvaluje renominaci Ing. Františka Wintera do koordinačního Výboru CSV.
Usnesení 1/3: Výbor NS MAS schvaluje změny v tabulce nominací a souhlasí s navrženými změnami v rámci Výboru
11. dubna 2017.
Usnesení 1/4: Výbor NS MAS schvaluje zaplacení členského příspěvku 2017 pro ELARD ve výši 3 000 Eur.
Usnesení 1/5: Výbor NS MAS schvaluje podání projektu s názvem Technická spolupráce NS MAS a ŘO při realizaci
Výzev MAS do Operačního programu Technická pomoc a pověřuje dopracováním projektu Jana Floriana a
podpisem předsedu NS MAS.
Florian informoval, že schůzka s ŘO ke konzultaci projektu zatím neproběhla a projekt zatím nebyl podán.
Usnesení 1/6: Výbor NS MAS schvaluje druhou aktivitu hodnocení kvality MAS v projektu s názvem Technická
spolupráce NS MAS a ŘO při realizaci Výzev MAS do Operačního programu Technická pomoc a pověřuje podpisem
předsedu NS MAS.
Usnesení 1/7: Výbor NS MAS schvaluje účast zástupců NS MAS na Agrokomplexu 2017 v Nitře s rozpočtem
v maximální výši 50 000 Kč.
Dává za úkol:
Členům Výboru
Úkol 2/22: Zaslat tajemnici NS MAS termíny setkání MAS a ŘO v rámci projektu OPTP v jednotlivých krajích.
Zodpovědný: zástupci KS
Splněno. Všechny kraje průběžně organizují setkání MAS a ŘO ve svém území ve spolupráci s NS MAS. Ze strany ŘO
zatím reagovali a potvrdili účast zástupci SZIF a MPSV (Pozn.: Během finalizace zápisu potvrdili účast zástupci ŘO
IROP a CRR)
Úkol 1/1: Projednat na krajích pořádání podzimní Valné hromady.
Zodpovědný: zástupci KS
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Splněno. Pošmurný informoval, že KS Středočeského kraje souhlasí s pořádáním podzimní Valné hromady NS MAS.
Danielová informovala, že platí nabídka zajištění Valné hromady v Lednicko-valtickém areálu. Hamplová uvedla, že
KS Ústeckého kraje souhlasí s pořádáním Valné hromady ale strategicky pro všechny MAS uprostřed republiky.
Úkol 1/2: Zpracovat účetní úpravu Směrnic NS MAS 2017.
Zodpovědný: Hamplová, Winter
Splněno. Návrh aktualizace Směrnic NS MAS byl v podkladech jednání Výboru a bude řešen v samostatném bodu.
Úkol 1/3: Naformulovat dopis pro MAS ke zjištění jejich současné ekonomické situace kvůli řešení nesplácení úvěrů
u České spořitelny.
Zodpovědný: Krist
Pokračuje. Krist jednal s vedením České spořitelny. Netaktní jednání některých MAS a jejich neschopnost splácet
úvěry vede k neochotě vyjednávání vůči jiným MAS, které budou úvěr potřebovat. Už nyní jsou signály, že získat
úvěr pro MAS je daleko složitější než bývalo. MAS by měly mobilizovat vlastní zdroje, vybírat mimořádné příspěvky.
Krist navrhl poslat elektronický dopis MAS, aby MAS jednaly se spořitelnou napřímo a v čas upozornily a zdůvodnily
problémy se splácením úvěrů.
Novák přišel (11 členů Výboru)
Úkol 1/5: Zajistit oslavu 10. výročí založení NS MAS tiskovou zprávu a dort na LeaderFEST 2017.
Zodpovědný: Florian, Foltýnová
Splněno. Na Valné hromadě NS MAS bude v rámci slavnostního večera 31. května nakrojen dort k oslavě výročí.
Dále bude vytvořena tisková zpráva k výročí pro členy NS MAS.
Analytikovi
Úkol 1/4: Zjistit více informací o nabídce databáze MAS od pana Ryšavého a vytvořit krátkou informaci pro další
jednání Výboru.
Zodpovědný: Libosvár
Pokračuje do dalšího jednání Výboru.

4. Aktualizace Směrnic NS MAS
Winter informoval, že v podkladech jednání Výboru byl zaslán návrh úpravy směrnic NSMAS, kde se upravovaly
kompetence při účetních transakcích, aktualizace vyhlášek, limity částek atd. Winter vyzval přítomné k diskuzi.
Dle Krista musí mít každý projekt a akce NS MAS pověřenou odpovědnou osobu. Na běžné provozní platby
pravděpodobně pověří předseda místopředsedu Wintera. Zemanová R. společně s Hamplovou navrhly tajemníka
jako pověřenou osobu. Odesílat platby bude osoba pověřená předsedou (tajemnice NS MAS/pokud nebude moci
pak Winter), pokud nebude moci ani jeden (např. dovolená), bude to předseda
Cestovné členů Výboru, kteří budou vysláni na jednání za NS MAS, může být hrazeno formou refundací (fakturou
od vysílající MAS do výše nákladů hromadné dopravy).
Hamplová informovala, že do budoucna by bylo vhodné vytvořit směrnici pro využívání log NS MAS a logo Mám
rád venkov. Pošmurný navrhnul zaregistrovat krátké logo (znak a zkratku NS MAS) v barevné, šedivé a černobílé
variantě na Úřad pro ochranu průmyslového vlastnictví. Cena cca 4 000 Kč/1 rok.
Úkol 1/2: Zaregistrovat krátké logo (znak a zkratku NS MAS) v barevné, šedivé a černobílé variantě na Úřadě pro
ochranu průmyslového vlastnictví za cenu cca 4 000 Kč/1 rok.
Termín: ihned
Zodpovědný: Foltýnová
Úkol 2/2: Vytvořit interní směrnici pro užívání loga NS MAS.
Termín: ihned
Zodpovědný: Hamplová
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Náhrady cestovného pro členy pracovních skupin – dle schváleného rozpočtu má každá PS svůj rozpočet s položkou
cestovného. Je na odpovědnosti každého vedoucího PS, aby si čerpání pohlídal, až vyčerpá, nebudou další náklady
hrazeny.
Havarijní pojištění – bude konzultováno, zda je možné doložit namísto kopie havarijního pojištění čestné
prohlášení, že se osoba vyslaná na pracovní cestu zříká možnosti vymáhat náhradu škody při dopravní nehodě.
Úkol 3/2: Ověřit možnost použití čestného prohlášení, že se osoba vyslaná na pracovní cestu zříká možnosti
vymáhat náhradu škody při dopravní nehodě namísto havarijního pojištění.
Termín: ihned
Zodpovědný: Foltýnová, Danielová
Winter si vzal slovo a přednesl návrh na rozdělení položky rozpočtu „předsednictvo“ ve výši 600 tis. viz prezentace
příloha č. 1.
Pošmurný reagoval, že dle něj je rozdělení pro zástupce KS (příspěvek KS na cestovné zástupců  kompenzace
nákladů na činnost KS) při použití paušálu diskriminační a doplnil, že pokud to bude takto rozděleno tak se
Středočeská KS vzdává cestovného a přenechává ho vzdálenějším krajům.
Zemanová R. navrhla, protože nemají IČ, zda by příspěvek za Liberecký kraj mohla fakturovat MAS Frýdlantsko jako
vysílající MAS.
Usnesení 2/2: Výbor NS MAS schvaluje příspěvek KS jako kompenzaci nákladů na cestovné, projekty, zajištění míst
jednání atd. fakturovaný na KS nebo vysílající MAS ve výši 14 000 Kč s DPH.
Pro: 9
Proti: 1 (Pošmurný)
Zdržel se: 1 (Florian)
Schváleno
Dále byla diskutována částka na pronájem kanceláře nebo bytu. Winter jedná s firmou OSEVA, která na Jakubcově
ulici v Praze pronajímá kanceláře (šlo by pořádat i jednání Výborů).
Úkol 4/2: Ověřit možnost pronájmu nebytových prostor na Jakubcově ulici v Praze pro kancelář NS MAS.
Termín: ihned
Zodpovědný: Winter
Usnesení 3/2: Výbor NS MAS schvaluje rozdělení položky rozpočtu s názvem předsednictvo do konce roku 2017
na částky: nájem nebytových prostor 140 000,- Kč, příspěvek KS na činnost KS 182 000,- Kč, ubytování a cestovné
předsedy a místopředsedů 170 000,- Kč a rezerva 108 000,- Kč.
Pro: 9
Proti: 1 (Pošmurný)
Zdržel se: 1 (Revenda)
Schváleno
1/2 Výbor NS MAS bere na vědomí návrh účetních úprav směrnic předložené k jednání Výboru 9. 5. 2017.
Úkol 5/2: Na základě připomínek členů Výboru dopracovat finální účetní úpravu směrnic NS MAS.
Termín: další jednání Výboru
Zodpovědný: Winter, Hamplová
Usnesení 4/2: Výbor NS MAS schvaluje výměnu bodů 6 Informace z krajů a RSK za bod 5 Plnění plánu práce.
Optická většina pro
Schváleno
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5. Informace z krajů a RSK
Danielová informovala, že proběhlo RSK v Jihomoravském kraji, kde byla přijata usnesení z NSK, a požádala Výbor
o informaci, jak mají v jednání dále postupovat. I přes dopis (týkající se zpoždění hodnocení SCLLD a nemožnosti
splnění milníků) zaslaný hejtmanem Zlínského kraje náměstkyni Dostálové z MMR se situace nikam neposunula.
KS Olomoucký, KS Jihomoravský, MAS v Plzeňském kraji a KS Zlínský – navrhují vyvolat mimořádnou NSK z důvodů
neplnění usnesení NSK č. 14 nejpozději do 30. 6. 2017. JHM kraj bude směřovat písemný požadavek na splnění
usnesení č. 14 NSK na adresu ministryně Ing. Karly Šlechtové.
Pro partnery v území bude zpracován podrobnější popis vysvětlující, co NS MAS požaduje od ŘO. Dále bude
aktualizován přehled lhůt schvalování SCLLD doplněný o termíny MAS, které žádají o prodloužení lhůt pro
vypořádání připomínek ŘO a tento materiál by měly MAS posouvat po politické linii (starostové, hejtmani, poslanci,
senátoři apod.)
Požadavek Ústeckého kraje – zasílat materiály pro jednání Výboru dříve, aby byla možnost jejich obsah projednat
s členy KS.
Úkol 6/2: Připravit dopis směřovaný na zřizovatele Regionální stálé konference zaměřený na podporu svolání
mimořádné Národní stále konference.
Termín: ihned
Zodpovědný: Florian
Úkol 7/2: Opakovaně zaslat žádost o doplnění fáze hodnocení Strategií CLLD a další data pomocí elektronického
formuláře NS MAS.
Termín: ihned
Zodpovědný: Libosvár
Usnesení 5/2: Výbor NS MAS schvaluje vyzvat zástupce MMR ke svolání mimořádné Národní stále konference mezi
15. až 30. červnem 2017.
Všichni pro
Schváleno
KS NS MAS Jihočeský
Krist informoval, že se účastnil setkání MAS v Jihočeském kraji a zazněl požadavek, že by nečlenské MAS chtěly
přístup do zalogované části webu pro MAS (přístup mají zřízen pouze členové NS MAS), aby mohlo používat seznam
hodnotitelů OP Z, který vytvořila NS MAS. Libosvár vysvětlil, že v seznamu jsou životopisy hodnotitelů, proto jsou
v neveřejné zalogované části. Už dříve bylo avizováno, že pokud si o to nečlenové požádají, může jim být vytvořen
individuální přístup na web NS MAS. V takovém případě se musí obrátit na analytika NS MAS Jana Libosvára
(analytik@nsmascr.cz).
KS NS MAS Středočeský
MAS ve Středočeském kraji v případě navazujícího projektu OPTP nechtějí hodnocení převzít od Národní sítě
zdravých měst, ale chtějí, aby si NS MAS vytvořila vlastní metodiku hodnocení. MAS v kraji nabídly pomoc při tvorbě
kritérií hodnocení.
KS NS MAS Olomoucký
Winter informoval, že dle informací z kraje nemají MAS problémy s Českou spořitelnou. MAS v kraji nesouhlasí
s navazujícím projektem OPTP na konzultanty a hodnocení MAS.
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KS NS MAS Ústeckého kraje
Hamplová informovala, že MAS, které podaly ŽoP na provoz na jeden rok kvůli pořizování majetku a udržitelnosti,
se v žádosti zavázaly k plnění indikátorů (školení pro žadatele, vyhlášené výzvy, apod.) je nenaplní, protože ještě
nemají schválené SCLLD.
Doporučení – MAS, které podaly žádost na 4.2 Režie MAS na jeden rok a stále nemají schválenou SCLLD by měly
uspořádat alespoň jeden seminář a podat ŽoZ na změnu indikátorů, aby nedošlo k sankcím kvůli jejich neplnění.
Hamplová dále požádala kancelář NS MAS o seznam odpovědných osob, které uzavírají partnerské dohody s NS
MAS.
Úkol 8/2: Vytvořit seznam odpovědných osob, které mají na starosti smlouvy o spolupráci za partnerské
organizace.
Termín: ihned
Zodpovědný: Foltýnová
KS NS MAS Jihomoravského kraje
Revenda informoval, že zástupci KS MAS Jihomoravského kraje se snažili vytvořit a sjednotit podklad pro Interní
postupy MAS ve spolupráci s ŘO, ale dostali tak velké množství připomínek, že se jim jednotné Interní postupy
nepodařilo prosadit.
KS NS MAS v Kraji Vysočina
Charouzek informoval, že MAS v kraji mají problém s vykazováním ve 4.2 a jsou zatěžovány nadbytečnou byrokracií
– MAS musí do systému nahrávat i faktury pod 10 000 Kč, i když na to má stačit pouze seznam v tabulce, Chtějí
doložit veškeré úhrady všech dokladů do 10.000 Kč. Neakceptují čestná prohlášení, ale pouze výdajové pokladní
doklady nebo výpisy z účtu, vadí jim označování dokladů samolepkou a chtějí je přeznačit ručně nebo razítkem,
atd.)

6. Různé
Má vlast cestami proměn
Foltýnová informovala, že na akci Má vlast cestami proměn už napřímo nespolupracuje žádná MAS, jak tomu bylo
v předchozích letech, organizátoři akce žádají o finanční podporu.
Usnesení 6/2: Výbor NS MAS schvaluje finanční podporu akce Má vlast cestami proměn ve výši 10 000 Kč s DPH.
Pro: 10
Proti: 0
Zdržel se: 1
Schváleno
Zahraniční příspěvek PREPARE
Foltýnová informovala, že PREPARE přistoupilo v roce 2016 k formalizaci své existence a založilo sdružení se sídlem
v Belgii a s tím nově vzniká nutnost plateb členského příspěvku, který je navržen ve výši 100 – 1000 Euro. Charouzek
informoval, že na PS Mezinárodní spolupráce proběhla diskuze k výši příspěvku a byla doporučena výše 200 Eur.
Usnesení 7/2: Výbor NS MAS schvaluje zahraniční členský příspěvek organizaci PREPARE ve výši 200 Eur.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 2
Schváleno
Smlouvy NS MAS o vedení účetnictví a T- mobile
Foltýnová informovala, že součástí podkladů k jednání byla smlouva o vedení účetnictví, ve které došlo ke změně
firmy (zodpovědné osoby zůstaly zachovány, stále bude účetnictví řešeno ve Varnsdorfu), které mají účetnictví na
starosti. Ve smlouvě je uveden paušál za vedení účetnictví a další jednorázové poplatky.
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Usnesení 8/2: Výbor NS MAS schvaluje uzavření smlouvy o vedení účetnictví s firmou HASLY s.r.o. a pověřuje
předsedu jejím podpisem.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 2
Schváleno
Foltýnová dále informovala, že se blíží konec dvouleté platnosti smlouvy s operátorem T-mobile, kdy NS MAS platí
1 866 Kč s DPH pro 4 telefonní čísla (2x neomezené tarify na volání, 2x mobilní internet do PC 10GB a 3GB). Nově
se při prodlužování smlouvy podařilo vyjednat cenu 1 590 Kč s DPH za 4 telefonní čísla a mobilní telefon za 1 Kč.
Usnesení 9/2: Výbor NS MAS schvaluje prodloužení smlouvy s operátorem T-mobile pro 4 telefonní čísla (2x
neomezené tarify na volání, 2x mobilní internet do PC 10GB a 3GB) ve výši 1 590 Kč s DPH a pověřuje předsedu
jejím podpisem.
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno
Konference o financování památek Máme vybráno
Pošmurný informoval, že byl zaslán požadavek na účast NS MAS na konferenci o financování památek Máme
vybráno, která se bude konat 30. května v Dominikánském klášteře v Praze.
Hamplová navrhnula oslovit paní Bischoffiovou z MAS Labské skály, jestli se konference za NS MAS zúčastní.
Informace o soudním sporu s MAS Karlštejnsko
Krist informoval, že proběhlo soudní jednání s MAS Karlštejnsko.
2/2 Výbor NS MAS bere na vědomí rozsudek soudu ve sporu s MAS Karlštejnsko z.ú.:
I. Rozsudek soudu I. stupně se potvrzuje.
II. Žalobce je povinen zaplatit žalovanému 9.825,20,- Kč odvolacího řízení do tří dnů od nabytí právní moci rozsudku
k rukám právního zástupce jako náhradu nákladů II. zástupce žalovaného.
Nabídka vyjednávání Václav Pošmurný
Pošmurný informoval, že v podkladech jednání byla zaslána nabídka na vyjednávání společných témat viz příloha
č. 2 na vyjednávače pro NS MAS a územní partnery SMO ČR, SMS ČR a SPOV.. Další jednání s partnery k vyjednávání
se bude konat 18. 5. v Plzni.
Pošmurný a Florian odešel (9 členů Výboru).
Proběhla diskuze mezi členy Výboru o návrhu Pošmurného.

7. Plnění plánu práce
Situační zpráva ze školství
Přesunuto na další jednání Výboru.
Dopad EET na drobné podnikání na venkově
Přesunuto na další jednání Výboru.
Rozdělení dlouhodobých úkolů mezi členy Výboru
Krist informoval, že Kuthanová bude mít na starosti vnitřní chod organizace, kancelář a vnitřní normy. Winter bude
zastupovat NS MAS na úrovni CSV a v oblasti financí. Krist se bude věnovat zastupování NS MAS navenek a práci
v pracovních skupinách. Florian bude místopředseda pro LEADER a vyjednávání.
Kulaté toly
Přesunuto na další jednání Výboru.
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Revize PS
Přesunuto na další jednání Výboru.
Konec jednání: 15:00
Další jednání Výboru bude 13. června v Praze.

Ověřil dne:

18. 5. 2017

Martinů

18. 5. 2017

Charouzek

