Zápis z jednání Monitorovacího výboru Místní akční skupiny Brdy
(Dále jen MAS Brdy)
PER ROLLAM
Den konání: od 1. 4. 2020 do 8. 4. 2020
Členové: Obec Suchodol ………………………, SDH Suchodol ………………….., H+J stroje, s.r.o. ……………..
Ve vazbě na nařízení vlády ČR ohledně ohrožení zdraví a doporučení MMR a RO SZIF (viz. př. č. 1)
proběhne jednání Monitorovacího výboru formou per rollam.
Program jednání (Per rollam):
1.
2.
3.
4.

Žádost o prověření postupu MAS ze strany ZD SuchodoL
Kontrola hospodaření MAS, výroční zpráva 2019
Kontrola dodržování metodiky způsobu výběru projektu
Na prvním prezenčním jednání monitorovacího výboru se výstupy opětovně schválí

Předseda monitorovací komise pověřil ……………………, vedoucího pracovníka pro realizaci SCLLD,
k zaslání pozvánky včetně materiálům k jednání všem členům daného orgánu (př.č. 2) per rollam
s termínem hlasování do 8. 4. 2020 na níže uvedených mailových adresách včetně jedinečného kódu.
Též ji ustanovil zapisovatelem jednání.
Obec Suchodol, ………………………………………………………………………………………
H+J stroje, s.r.o., …………………………………………………………………………………….
SDH Suchodol, …………………………………………………………………………………………
Ve stanoveném termínu odpověděli 3 (počet) členové (př. č. 3).
Z toho se účastní jednání:
1 člen náleží do veřejného sektoru
2 členi náleží do soukromého sektoru
Z toho:
33,3 % náleží do zájmové skupiny mikroregiony, obce a organizace jimi zřizované
33,3 % náleží do zájmové skupiny SDH a sportovní sektor
0 % náleží do zájmové skupiny vzdělávací, sociální, zdravotní, církevní
33,3 % náleží do zájmové skupiny podnikatelé
0 % náleží do zájmové skupiny Zemědělci a ostatní

Ad 1. A) programu
Dne 31. 3. 2020 MAS obdržela žádost o přezkum z 3. Výzvy PRV (viz. př. č. 4) projektu ,,Žací stroj pro
sekání píce“, interní číslo MAS 2020-PRV3-F1-2. Žadatel nesouhlasí s výsledem hodnocení. Postupu
pro odvolání žadatele umožňují podmínky Pravidel 19.2.1 a Interní postupy MAS před podpisem
Dohody. Členové MV se seznámili s žádostí ZD Suchodol (př. č. 5) a výzvami 1. a 2. k vypořádání
připomínek a vyjádřením vedoucího pracovníka pro realizaci SCLLD (př. č. 6). Po seznámení
s veškerými podklady bylo konstatováno, že žádost je důvodná a byl vyjádřen souhlas s navrženým
postupem vedoucího pracovníka dle stanoviska vyjádření ze dne 1 4. 2020.
Na základě toho bylo přistoupeno k hlasování o následujícím návrhu usnesení:
,, Monitorovací výbor schvaluje řazení projektu Žací stroj pro sekání píce, interní číslo MAS 2020PRV3-F1-2 do procesu hodnocení.“
O návrhu proběhlo hlasování: pro přijetí hlasovalo v.s. 1 partnerů a s.s. 2 partnerů, proti přijetí
hlasovalo v.s. 0 partnerů a s.s. 0 partnerů, hlasování se zdrželi v.s. 0 partnerů, s.s. 0 partnerů (tj. pro
přijetí návrhu hlasovalo 3 hlasů z celkového počtu 3 přítomných hlasů).
Uvedený návrh byl přijat.

Ad 2) programu
Dále byly projednány podklady hospodaření MAS Brdy včetně zaúčtování projektu (př. č. 7). MAS
vede účetnictví organizační složky Místní akční skupiny Brdy odděleně na samostatném účetní
středisku 1011 zobrazující 95% výdajů financovaných prostřednictvím dotace IROP a na středisku
1012 zobrazující 5% výdajů financovaný ze strany MAS. Obě střediska jsou vyrovnaná. Dále byla
projednána výroční zpráva za rok 2019, která zahrnuje informace o MAS a také o realizaci SCLLD
(př. č. 8).
Závěrem bylo konstatováno, že je vše v souladu s pravidly i interními předpisy MAS Brdy, z.ú.

Ad 3) programu
Dále byly prověřeny postupy u výzvy č. 5 Chodci ze IROP (př. č. 10). Výzva PRV v roce 2019 není
realizována žádná. Výzva č. 5 Chodci prošla administrativní kontrolou ze strany ŘO IROP (př.č. 9). Bylo
též konstatováno, že v průběhu hodnocení a výběru byly dodržovány postupy dle Interních postupů
pro operační programy a Integrovaný regionální operační program (dále jen IROP). Tyto postupy byly
zkontrolovány včetně střetu zájmu hodnotitelů.
Členy Monitorovacího výboru bylo shledáno, že bylo vše provedeno transparentně a v průběhu
hodnocení a výběru projektů nikdo nebyl ve střetu zájmu a byly též dodrženy poměry mezi
soukromým a veřejným sektorem včetně poměru zájmových skupin.

Ad 4) programu
Na prvním prezenčním jednání monitorovacího výboru se výstupy jednání opětovně schválí.

K zápisu z jednání MV per rollam nebyly žádné připomínky. Znění zápisu bylo schváleno.
O návrhu zápisu proběhlo hlasování: pro přijetí hlasovalo v.s. 1 partnerů a s.s. 2 partnerů, proti přijetí
hlasovalo v.s. 0 partnerů a s.s. 0 partnerů, hlasování se zdrželi v.s. 0 partnerů, s.s. 0 partnerů (tj. pro
přijetí návrhu hlasovalo 3 hlasů z celkového počtu 3 přítomných hlasů).
Uvedený návrh byl přijat.

Po té bylo jednání per rollam ukončeno dne 8. 4. 2020.

V Jincích dne 9. 4. 2020

Předseda:

……………………………………………

Zapisovatel:

………………………………………………

Seznam příloh:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Doporučení MMR a RO SZIF
Oslovení členů Monitorovacího výboru
Odpověď členů MV – hlasování a schválení zápisu
Žádost o přezkum ZD Suchodol
Žádost o podporu – ZD Suchodol
Vyjádření vedoucího pracovníka pro realizaci včetně příloh
MAS Brdy – obraty po zakázkách
Výroční zpráva 2019
Zápis z administrativní kontroly
Hodnocení výzva chodci

