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Místní akční skupina Zálabí, z. s.  

nám. Komenského 235, 281 26 Týnec nad Labem 

 

 

Zápis č.: 1/2018 

z 1. zasedání Rady MAS konaného dne 15. února 2018 od 14 hodin, Hotel Racek, 

Masarykovo náměstí 499, 281 26 Týnec nad Labem 

 

Přítomni: 

Rada MAS:  

Josef Polák, Bc. Monika Matuchová, Ing. Miroslav Fess, Ing. Richard Severa, PhDr. Dušan 

Bartůněk, Ph.D.  

 

Kancelář MAS Zálabí:  

Ing. Nikola Bendáková, Ing. Lucie Dostálová, Ing. Stanislav Štumpf, Mgr. David Záhora 

 

Hosté: 

Milan Vacek – Mikroregion Kolínské Zálabí 

 

Rada MAS je usnášeníschopná. 

 

 

1. Zahájení 

Zasedání Rady MAS Zálabí zahájil ve 14:00 hodin a řídil pan Josef Polák – Svazek obcí Týnecko, 

předseda spolku. 

 

 

2. Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

Předseda MAS Zálabí navrhl za zapisovatele manažerku MAS – Nikolu Bendákovou a za ověřovatele 

zápisu Ing. Miroslava Fesse – PROTECO-AGRO, s.r.o. a Bc. Moniku Matuchovou – TPCA Czech, s.r.o. 

 

Pan Polák nechal hlasovat o zapisovateli a ověřovatelích zápisu. 

 

Hlasování: PRO – 5, PROTI – 0, ZDRŽEL SE - 0 

 

Závěr č. 1/1/2018 – Rada MAS schválila za zapisovatele manažerku MAS – Nikolu Bendákovou a za 

ověřovatele zápisu Ing. Miroslava Fesse – PROTECO-AGRO, s.r.o. a Bc. Moniku Matuchovou – TPCA 

Czech, s.r.o. 

 

 

3. Schválení programu 

Předseda MAS přečetl program v navrženém znění.  
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Program: 

1. Zahájení 
2. Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
3. Schválení programu 
4. Kontrola plnění úkolů z minulých zápisů 

5. Informace o postupu v realizaci SCLLD 
6. GP TPCA 2018 
7. Provoz kanceláře MAS 
8. Různé 
9. Ukončení 

 

Předseda nechal schválit navržený program jednání. 

  

Hlasování: PRO –5, PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0 

 

Závěr č. 2/1/2018 – Program byl schválen. 

 

 

4. Kontrola plnění úkolů z minulého zápisu 

Z minulého jednání Rady MAS nevzešly žádné úkoly.  

 

Rada MAS bere na vědomí. 

 

 

5. Informace o postupu v realizaci SCLLD 

Manažerka MAS Nikola Bendáková informovala přítomné ohledně postupu prací v realizaci Strategie 

komunitně vedeného místního rozvoje. Zároveň představila nové projektové manažery kanceláře 

MAS – Ing. Lucii Dostálovou a Ing. Stanislava Štumpfa. Vyhlášení prvních výzev na předkládání žádostí 

o podporu je plánováno na konec března roku 2018. Samotnému vyhlášení výzev předchází 

vypracování a schválení dokumentace v podobě interních postupů MAS, kontrolních listů, kritérií pro 

hodnocení projektů a samotných výzev MAS. Většina této dokumentace již byla zaslána 

k připomínkám na příslušná ministerstva a čeká se na její schválení.  

 

Manažerka uvedla, že kancelář MAS vyvíjí maximální úsilí pro vyhlášení výzev v co nejbližším termínu. 

Zároveň upozornila, že na webu MAS je zveřejněn harmonogram výzev na rok 2018, který může být 

průběžně aktualizován dle průběhu schvalování výzev na příslušných resortech. Již nyní mohou 

členové MAS konzultovat své projektové záměry s kanceláří MAS. Kontakty na projektové manažery 

jsou uvedeny na webu MAS Zálabí. Podrobnější informace o možnostech podpory z jednotlivých 

operačních programů budou předmětem prezentace na Valné hromadě MAS Zálabí. 

 

 

Rada MAS bere uvedené informace na vědomí. 
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6. GP TPCA 2018 

Projektová manažerka Ing. Lucie Dostálová informovala o přípravě žádosti MAS Zálabí do Grantového 

programu TPCA. Uvedla, že žádost bude předložena na podporu akce „Školkohry“, která je 

pokračováním projektu „Putovní olympiáda mateřských škol“. Akce se uskuteční 26. května 2018 

v Jestřabí Lhotě. Letošní rok je zapojeno 14 MŠ. V rámci projektu budou pořízeny mimo jiné nové 

herní prvky v hodnotě 200 tisíc Kč a tyto prvky budou k zapůjčení pro všechny MŠ či na veřejné akce 

členů MAS. Celkové náklady projektu činí 275 tisíc Kč a zahrnují nákup nových herních prvků, dresy 

pro jednotlivé MŠ, medaile, diplomy, plakáty, letáky, občerstvení, fotografa apod. Rozhodnutí o 

schválení či zamítnutí grantu bude známo v květnu 2018.  

 

 

Rada MAS bere uvedené na vědomí. 

 

 

7. Provoz kanceláře MAS 

Nikola Bendáková informovala přítomné o aktuálním stavu provozu kanceláře MAS a představila 

nové projektové manažery kanceláře. Ing. Lucie Dostálová má na starost Operační program 

Zaměstnanost, akci Školkohry a GP TPCA a další měkké akce MAS. Ing. Stanislav Štumpf je odpovědný 

za realizaci Programu rozvoje venkova. Pro nové pracovníky byly nakoupeny notebooky a mobilní 

telefony.  

 

MAS Zálabí čerpá finanční prostředky prostřednictvím 2 projektů na podporu provozních a 

animačních výdajů MAS z Integrovaného regionálního operačního programu. U projektu 

s registračním číslem CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0005879 byly v prosinci 2018 na účet MAS zaslány 

finanční prostředky v celkové výši 459 633,72 Kč. V únoru bylo zažádáno o proplacení dalších výdajů 

MAS na provoz, a to v částce 220 tisíc Kč. Platba je očekávána v průběhu března 2018. 

 

Ing. Severa vznesl dotaz na prostory kanceláře MAS Zálabí v souvislosti s personálním rozšířením 

kanceláře. Manažerka MAS odpověděla, že s městem Týnec nad Labem se aktuálně řeší pronájem 

dalších prostor pro MAS, a to v budově „staré školy“ na náměstí Komenského v Týnci n/L. Žádost o 

pronájem prostor pro kancelář byla podána a čeká se na její projednání v zastupitelstvu města. 

Částka za pronájem kanceláře MAS má činit 10 000,- Kč ročně. Tento výdaj za pronájem bude zahrnut 

do projektů na provoz MAS. 

 

Rada MAS bere uvedené na vědomí. 

 

 

8. Různé 

Pan Polák vznesl návrh na udělení finanční odměny bývalé manažerce MAS paní Tereze Benešové za 

odvedenou práci v minulých letech, a to ve výši 10 000,- Kč. Pan Polák nechal hlasovat přítomné o 

návrhu na finanční odměnu.  
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Hlasování: PRO –5, PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0 

 

Závěr č. 3/1/2018 – Návrh na finanční odměnu pro paní Terezu Benešovou byl schválen.  

 

Mgr. David Záhora upozornil na možnost získat dotované pracovní místo administrativní pracovnice 

v MAS Zálabí na dobu jednoho roku v rámci projektu „Záruky pro mladé“. Možnost tohoto 

pracovního místa je zatím v jednání a Rada MAS bude o této věci informována.  

 

PhDr. Dušan Bartůněk oznámil výstup Outdoored, s.r.o. z MAS Zálabí ke dni 16. 2. 2018 a poděkoval 

za dosavadní spolupráci. Zároveň pozval přítomné na akci Svátky Labe, která se bude konat dne 2. 

června 2018 v Týnci nad Labem.  

 

Pan Polák oznámil, že již nekandiduje na funkci člena Rady MAS a předsedy MAS Zálabí pro další 

období a poděkoval všem členům Rady za dosavadní spolupráci. Zároveň ocenil práci bývalé 

manažerky MAS Terezy Benešové, která se zasloužila mimo jiné o schválení Strategie CLLD, díky níž 

může MAS rozvíjet území prostřednictvím finančních prostředků z EU.  

 

Ing. Fess, David Záhora a manažerka MAS poděkovali panu Polákovi, Tereze Benešové a odstupujícím 

členům Rady za jejich dlouholetou práci a ocenili jejich činnost pro MAS.  

 

 

Rada MAS bere uvedené informace na vědomí. 

 

 

9. Ukončení 

Josef Polák, předseda spolku, shrnul výsledky jednání Rady MAS.  

 

Rada MAS bere uvedené informace na vědomí. 

 

 

Předseda spolku ukončil jednání Rady MAS v 15:15 hodin a poděkoval přítomným členům Rady MAS 

za účast a spolupráci. 

 

 

Zapisovatel: 

 

Ing. Nikola Bendáková ……………………………………………. 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

Ing. Miroslav Fess ……………………………………………. 
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Bc. Monika Matuchová ……………………………………………. 

 

Předseda spolku: 

 

Josef Polák ……………………………………………. 

 

Místopředseda spolku: 

 

Monika Matuchová ……………………………………………. 


