Místní akční skupina Zálabí, z. s.
nám. Komenského 235, 281 26 Týnec nad Labem

Zápis č.: 4/2017
ze 4. zasedání Rady MAS konaného dne 11. prosince 2017 od 14 hodin, TPCA Czech
s.r.o., Průmyslová zóna Ovčáry
Přítomni:
Rada MAS:
Josef Polák, Monika Matuchová, Ing. Miroslav Fess, Tomáš Vanča, Milan Vacek, Ing. Richard
Severa, PhDr. Dušan Bartůněk, Ph.D.
MAS Zálabí:
Tereza Benešová, Ing. Nikola Bendáková
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. Volba 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 Milana Vacka – Mikroregion Kolínské Zálabí.
Pan Polák nechal hlasovat o zapisovateli a ověřovatelích zápisu.
Hlasování: PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŽEL SE - 0
Závěr č. 1/4/2017 – Rada MAS schválila za zapisovatele manažerku MAS – Nikolu Bendákovou a za
ověřovatele zápisu Ing. Miroslava Fesse – PROTECO AGRO, s.r.o. a Milana Vacka – Mikroregion
Kolínské Zálabí.

3. Schválení programu
Předseda MAS přečetl program v navrženém znění.
Program:
1. Zahájení
2. Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Schválení programu
Kontrola plnění úkolů z minulých zápisů
Informace k SCLLD
GP TPCA 2018
Provoz kanceláře MAS
Různé
Ukončení

Předseda nechal schválit navržený program jednání.
Hlasování: PRO – 7, PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0
Závěr č. 2/4/2017 – Program byl schválen.

4. Kontrola plnění úkolů z minulého zápisu
Úkolem z minulého jednání bylo vypracování zkrácené verze akčního plánu Strategie CLLD a rozeslání
všem členům. Úkol byl splněn - akční plán strategie vypracován a rozeslán všem členům MAS.
Rada MAS bere uvedené na vědomí.

5. Informace k SCLLD
Nikola Bendáková informovala přítomné ohledně postupu prací v realizaci Strategie komunitně
vedeného místního rozvoje (SCLLD). Aktuálně kancelář MAS vypracovává interní postupy s cílem
nastavit jednotná závazná pravidla pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů prostřednictvím
MAS. Dále je před vyhlášením prvních výzev MAS nutné zpracovat hodnotící kritéria, kontrolní listy a
samotné výzvy MAS. Veškeré tyto dokumenty musí projít připomínkovým řízením na Ministerstvu
pro místní rozvoj a po jejich schválení je možné vyhlásit první výzvy na podporu integrovaných
projektů.
První výzvy na přijímání žádostí o podporu plánuje MAS Zálabí vyhlašovat během února 2018.
Členům MAS bude rozeslán harmonogram plánovaných výzev na předkládání projektových žádostí na
rok 2018.

Rada MAS bere uvedené na vědomí.

6. GP TPCA 2018
Monika Matuchová informovala, že Grantový program TPCA pro Kolínsko na rok 2018 zahájí příjem
žádostí o podporu 8. ledna 2018. Ukončení příjmu žádostí je stanoveno na 20. února 2018.
Projektové žádosti je možné konzultovat s Prostor plus, o.p.s. V rámci programu bude na projekty
rozděleno 4 miliony korun. Podpořeny budou projekty spadající do oblastí „Pro bezpečné a zdravé
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Kolínsko“, „Pro zelené Kolínsko“ a „Pro živé Kolínsko“. Podpora bude cílena primárně na projekty
s větším dopadem na region.
Tereza Benešová uvedla, že žádost do GP TPCA pro Kolínsko 2018 bude předložena na podporu akce
„Školkohry“, která je pokračováním projektu „Putovní olympiáda mateřských škol – sportování nejen
pro radost“, neboť ze strany MŠ je stále zájem v této akci pokračovat. V rámci projektu má být
podpořen nákup herních prvků a doplňkové aktivity pro konání regionálního kola sportovního klání
„Školkohry“, které se uskuteční v Jestřabí Lhotě v květnu 2018.
Pan Polák nechal hlasovat o návrhu projektu do Grantového programu TPCA.
Hlasování: PRO – 6, PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 1
Závěr č. 3/4/2017 – Návrh projektu do GP TPCA byl schválen.

7. Provoz kanceláře MAS
Nikola Bendáková informovala přítomné o aktuálním stavu provozu kanceláře MAS. MAS Zálabí má
nyní v realizaci 2 projekty na podporu provozních a animačních výdajů MAS z Integrovaného
regionálního operačního programu.
V rámci projektu s registračním číslem CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001769 bylo zažádáno o
prodloužení realizace projektu do 31. 8. 2018 z důvodu průběhu schvalování strategie CLLD a termínu
naplnění monitorovacích indikátorů. Žádost o změnu je podána a čeká se na její schválení.
U projektu s registračním číslem CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0005879 byly Řídícím orgánem IROP
schváleny průběžné výdaje k proplacení v celkové výši 483 824,97 Kč (z toho 95 % dotace, tj.
459 633,72 Kč.). Tyto průběžné výdaje budou proplaceny ještě v roce 2017.
Nikola Bendáková dále informovala o plánovaném výběrovém řízení na 2 projektové manažery
kanceláře MAS, kteří budou hrazeni z projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0005879 na provozní a
animační výdaje MAS. Plánuje se pro ně nákup dvou notebooků. V rámci tohoto projektu jsou již
narozpočtovány finanční prostředky na nové pracovníky MAS. Členové Rady MAS byly seznámeni
s návrhem výběrových řízení. Radě MAS budou zaslány životopisy uchazečů o tyto pracovní pozice.
Pan Polák nechal hlasovat o výběrových řízeních na 2 projektové manažery.
Hlasování: PRO – 5, PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 2
Závěr č. 4/4/2017 – Výběrová řízení byla schválena.
Dále manažerka MAS uvedla, že od ledna bude třeba uzavřít nové dohody (DPP, DPČ) se stávajícími
zaměstnanci MAS, tj. Mgr. Davidem Záhorou a Štěpánkou Vančurovou a to následovně:
3

Mgr. David Záhora – DPČ od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2018
Štěpánka Vančurová – DPP od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018
Mzdy těchto zaměstnanců budou hrazeny z projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0005879 na
provozní a animační výdaje MAS.
Pan Polák nechal hlasovat o nových dohodách pro stávající zaměstnance MAS.
Hlasování: PRO – 7, PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0
Závěr č. 5/4/2017 – Dohody pro stávající zaměstnance byly schváleny.

8. Různé
Pan Polák upozornil na konání Valné hromady, která se bude konat 15. února 2018 v hotelu Racek
v Týnci nad Labem od 15:30 hodin. Kancelář MAS uvedla, že během měsíce prosince 2017 bude
rozeslána pozvánka členům MAS spolu s výzvou na nominaci členů volených do orgánů MAS Zálabí.
Pan Vanča vznesl dotaz na možnosti čerpání dotačních prostředků prostřednictvím SCLLD pro spolek
Kolínská řepařská drážka, z. s. Manažerka MAS Nikola Bendáková odpověděla, že prověří dotační
tituly a bude informovat ohledně možností zacílení projektové žádosti.

Rada MAS bere uvedené informace na vědomí.

9. Ukončení
Josef Polák, předseda spolku, shrnul výsledky jednání Rady MAS.
Další jednání Rady MAS bude 15. února 2018 od 14 hodin v hotelu Racek v Týnci nad Labem.

Valná hromada je plánována na 15. února 2018 v 15:30 hodin v hotelu Racek v Týnci nad
Labem.
Rada MAS bere uvedené informace na vědomí.

Předseda spolku ukončil jednání Rady MAS v 16:00 hodin a poděkoval přítomným členům Rady MAS
za účast a spolupráci.
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Zapisovatel:
Ing. Nikola Bendáková

…………………………………………….

Ověřovatelé zápisu:
Ing. Miroslav Fess

…………………………………………….

Milan Vacek

…………………………………………….

Předseda spolku:
Josef Polák

…………………………………………….

Místopředseda spolku:
Monika Matuchová

podepsána jako ověřovatel
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