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Zápis z 32. zasedání výkonné rady (VR) 
MAS Frýdlantsko – Beskydy z. s. 

 
 

 

 

 

 

 

Datum a místo konání: 19. června 2019, od 09:00, zasedací místnost Obecního 

úřadu Čeladná 

Přítomni: viz prezenční listina 

Omluveni: viz prezenční listina 

Program:  

 

1. Zahájení zasedání 

2. Schválení programu zasedání 

3. Volba zapisovatele 

4. Kontrola plnění usnesení a přijetí zápisu z minulého zasedání 

5. Výběr projektů k realizaci z výzvy č. 3 z Operačního programu Zaměstnanost 

6. Projednání a schválení změny SCLLD v programových rámcích IROP, OPZ a PRV 

7. Diskuse  

8. Závěr 
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1. Zahájení zasedání 

RNDr. Helena Pešatová: 

 přivítala přítomné a konstatovala, že VR je usnášeníschopná – z celkového počtu 

7 členů VR je přítomno 5 členů, což je nadpoloviční většina jejich členů, jak vyžadují 

stanovy spolku a zároveň jsou přítomní členové, kteří nezastupují veřejný sektor 

s počtem hlasů alespoň 50 % z přítomných členů (2 veřejný sektor, 3 mimo veřejný 

sektor). Všichni přítomní členové se necítí být ve střetu zájmu a podepsali etický 

kodex. 

 Konstatovala, že v souladu s jednacím řádem výkonné rady byla pozvánka na 

dnešní zasedání zaslána minimálně 7 dní předem (12. 6. 2019). 

 Upozornila na skutečnost, že zasedání VR nejsou přístupná veřejnosti. 

 

2. Schválení programu zasedání  

Ing. Zuzana Pavlisková doplnila bod programu „Projednání a schválení změny SCLLD 
v programových rámcích IROP, OPZ a PRV“ (před bod „Diskuse“) a vyzvala k případným 
návrhům na doplnění a nechala hlasovat o schválení navrženého programu zasedání. 

 

Hlasování Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

3. Volba zapisovatele 

Členové VR navrhli zapisovatelku Ing. Zuzanu Pavliskovou a nechali hlasovat o schválení 
navržené zapisovatelky:  

Hlasování Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

4. Kontrola plnění usnesení a přijetí zápisu z minulého zasedání 

Ing. Zuzana Pavlisková informovala o kontrole plnění usnesení z minulého zasedání:  

 31.05.2019 výkonná rada schválila výzvu č. 9 z IROP – výzva vyhlášena, probíhá 

příjem žádostí 

 31.05.2019 výkonná rada schválila výzvu č. 10 z IROP – výzva vyhlášena, 

probíhá příjem žádostí 

Místopředsedkyně VR nechala hlasovat o přijetí zápisu z posledního, tj. 31. zasedání VR. 

Usnesení 32. VR 2019-1  

Výkonná rada přijala zápis z minulého 31. zasedání VR spolku. 

Hlasování Pro:  5 Proti: 0 Zdržel se: 0 
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5. Výběr projektů k realizaci z výzvy č. 3 z Operačního programu Zaměstnanost 

  
Ing. Martina Havelková informovala členy výkonné rady o zaregistrovaných žádostech o dotaci 
do 3. výzvy z Operačního programu Zaměstnanost zaměřenou na Sociální podnikání a stručně 
zrekapitulovala způsob hodnocení a výběr projektů MAS z OPZ. Do výzvy byly celkem 
zaregistrovány dvě žádosti o dotaci:  

 CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011890 Vybudování sociálního integračního podniku 

Minipivovaru Čeladná, 

 CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011892 Sociální podnikání Dobrý domov s.r.o.? 

nezaměstnanost a sociální začleňování ve venkovských oblastech. 

Obě žádosti o dotaci splnily podmínky přijatelnosti a formálních náležitostí a byly tak předány 
k věcnému hodnocení výběrové radě. 

Následně byli členové výkonné rady seznámeni s průběhem zasedání výběrové rady a 

s výsledkem věcného hodnocení (viz příloha 1 pozvánky).  

Výkonná rada vyhotovila Přehled hodnocených projektů a rozhodla o doporučení projektu 
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011890 Vybudování sociálního integračního podniku 
Minipivovaru Čeladná k  podpoře a  nedoporučení projektu č. 
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011892 Sociální podnikání Dobrý domov s.r.o.? nezaměstnanost 
a sociální začleňování ve venkovských oblastech k podpoře.  

Místopředsedkyně VR vyzvala přítomné členy VR k diskuzi a eventuálnímu vznesení dotazů 
a nechala hlasovat o navrženém usnesení: 

Usnesení 32. VR 2019-2 

Výkonná rada schvaluje Přehled hodnocených projektů, tak jak je uvedeno v příloze č. 2 tohoto 

zápisu a doporučuje projekt č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011890 Vybudování sociálního 

integračního podniku Minipivovaru Čeladná k podpoře a nedoporučuje projekt č. 

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011892 Sociální podnikání Dobrý domov s.r.o.? nezaměstnanost 

a sociální začleňování ve venkovských oblastech k podpoře.  

 

 

 

6. Projednání a schválení změny SCLLD v programových rámcích IROP, OPZ a PRV 

  
Ing. Zuzana Pavlisková informovala členy VR o čerpání finančních prostředků v rámci 
jednotlivých programových rámců a vysvětlila možnosti změny SCLLD. 

IROP: 

Projekt CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0009848 Odborné učebny v ZŠ Frýdlant nad Ostravicí, 
náměstí T.G. Masaryka 1260 neprošel přes závěrečné ověření způsobilosti  (CRR) a v alokaci 
MAS zůstaly z tohoto projektu finanční prostředky ve výši 2.500.000 Kč. Rovněž bylo uspořeno 
z některých projektů v rámci podaných žádostí o platbu a v alokaci má nyní MAS 2.708.993,5 

Hlasování Pro:  5 Proti: 0 Zdržel se: 0 
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Kč. Tyto finanční prostředky mohou být použity na navýšení výzvy č. 10 (Bezpečnost dopravy) 
nebo bude vypsána znovu výzva věnována infrastruktuře základních škol. 

Místopředsedkyně VR vyzvala přítomné členy VR k diskuzi a eventuálnímu vznesení dotazů 
a nechala hlasovat o navrženém usnesení: 

Usnesení 32. VR 2019-3 

Výkonná rada rozhodla snížit finanční alokaci na opatření 1.3 Zvýšení kvality a dostupnosti 

infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení z 16.267.813 Kč na 13.558.819,5 Kč a snížit 

indikátor Počet podpořených vzdělávacích zařízení z 8 zařízení na 7 a ukládá kanceláři MAS 

tyto změny SCLLD zapracovat a předložit ŘO ke schválení. 

 

 

 

 

Usnesení 32. VR 2019-4 

Výkonná rada rozhodla navýšit finanční alokaci na opatření 1.1 Zvýšení podílu udržitelných 

forem dopravy z 12.700.000 Kč na 15.408.993,5 Kč a ukládá kanceláři MAS tuto změnu 

SCLLD zapracovat a předložit ŘO ke schválení. 

 

 

 

 

Usnesení 32. VR 2019-5 

Výkonná rada v návaznosti na výše uvedenou změnu schvaluje změnu ve výzvě č. 10 - 

navýšení alokace výzvy č. 10 IROP na 15.408.993,5 a ukládá kanceláři MAS tyto změny 

zapracovat. 

 

 

 

OPZ: 

Vzhledem ke skutečnosti, že v rámci výzvy č. 3 OPZ nebyly vyčerpány všechny alokované 
prostředky, kancelář MAS navrhuje rozšířit SCLLD v programovém rámci OPZ o další 
opatření, a to „Podpora sociálního začleňování osob sociálně vyloučených či sociálním 
vyloučením ohrožených prostřednictvím poskytování vybraných sociálních služeb a 
prostřednictvím dalších programů a činností v oblasti sociálního začleňování“. Kancelář MAS 
provede průzkum v území a na základě provedeného průzkumu předloží výkonné radě MAS 
ke schválení finanční alokaci a indikátory pro výše navržené opatření. Po schválení 
konkrétnější podoby změny bude změna SCLLD předložena ŘO. 

Usnesení 32. VR 2019-6 

Výkonná rada schvaluje rozšíření SCLLD v programovém rámci OPZ o opatření „Podpora 

sociálního začleňování osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených 

prostřednictvím poskytování vybraných sociálních služeb a prostřednictvím dalších programů 

Hlasování Pro:  4 Proti: 1 Zdržel se: 0 

Hlasování Pro:  4 Proti: 1 Zdržel se: 0 

Hlasování Pro:  4 Proti: 1 Zdržel se: 0 
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a činností v oblasti sociálního začleňování“ a ukládá kanceláři MAS provést průzkum v území 

a přípravu změny ke schválení výkonné radě MAS. 

 

 

PRV: 

Ing. Zuzana Pavlisková informovala členy VR o možnosti rozšíření programového rámce PRV 
o článek 20 – Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech. Na rozšíření 
programového rámce nebudou ze strany MZe alokovány další prostředky. Pokud se VR 
rozhodne tento článek do SCLLD zařadit, pak se zde převedou prostředky z nevyčerpaných 
fichí. Jedná se o částku 4,7 mil. Kč a na základě veřejného projednání, které proběhlo dne 
12.06.2019, navrhujeme převést 1,2 mil. Kč na fichi Investice do zemědělských podniků a 3,5 
mil. Kč na článek 20, konkrétně na tyto oblasti: Veřejná prostranství, Mateřské a základní školy, 
Hasičské zbrojnice, Kulturní a spolková zařízení vč. knihoven. Změnu bude kancelář MAS 
konzultovat s MZe. 

Usnesení 32. VR 2019-7 

Výkonná rada schvaluje rozšíření SCLLD v programovém rámci PRV o článek 20 – Základní 

služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech (pouze tyto oblasti: Veřejná prostranství, 

Mateřské a základní školy, Hasičské zbrojnice, Kulturní a spolková zařízení vč.knihoven) a 

ukládá kanceláři MAS změnu SCLLD prokonzultovat s MZe a připravit konkrétnější podobu 

změny včetně indikátorů ke schválení výkonné radě MAS. 

 

 

7. Diskuze  

Místopředsedkyně VR vyzvala přítomné k závěrečné diskusi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlasování Pro:  5 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Hlasování Pro:  5 Proti: 0 Zdržel se: 0 
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8. Závěr  

Místopředsedkyně VR poděkovala za konstruktivní jednání a ukončila 32. zasedání výkonné 

rady. 

 

Přílohy zápisu: 

1. Prezenční listina   

2. Seznam vybraných a nevybraných žádostí  

 
V Čeladné 19. 6. 2019 

 

 

 
RNDr. Helena Pešatová………………………………………………... 

Místopředsedkyně výkonné rady  

MAS Frýdlantsko-Beskydy z. s.  
 

 

Zapisovatelka: 

Ing. Zuzana Pavlisková ………………………………………………. 

MAS Frýdlantsko-Beskydy z. s. 

 


