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Zápis z jednání Programového výboru 
organizační složky MAS Uničovsko, o.p.s. 

 

Místní akční skupina MAS Uničovsko, o.p.s.  
v souladu se „Strategií komunitně vedeného místního rozvoje území MAS 

Uničovsko 2014-2020“ (dále jen SCLLD) č. CLLD_15_01_260 schválenou 
Ministerstvem místního rozvoje ČR a ŘO) přijala v rámci 3. výzvy (číslo 

výzvy  067/03_16_047/CLLD_15_01_260) 
 

Výzva  067/03_16_047/CLLD_15_01_260 

 

Název MAS 
 

MAS Uničovsko, o.p.s. 

Orgán : Rozhodovací orgán 

Název orgánu: 
 

Programový výbor 

Termín konání: 
 

31.5.2018  

Místo konání: 
 

Medlov 

Prezenční listina Jmenný seznam přítomných včetně subjektů, 

které zastupují 

  

 3.výzva OPZ 

 

Program: 
1. Zahájení 

2. Vyjádření členů k nepodjatosti vůči jednotlivým projektům 
3. Schválení projektů z 3.výzvy OPZ 

4. Ukončení jednání 

 
1. Zahájení 

Zasedání programového výboru zahájil Ing. Tomáš Müller. Přivítal přítomné a 
seznámil je s programem. Programový výbor se sešel v počtu 3 členů a je 
tedy usnášení schopný. 
 
Ověření dodržení podmínek standardizace 
Na jednání se účastnili zástupci v poměrech, které uvádí následující tabulka 

 
 Zájmové skupiny Sektor veřejný/soukromý 

 Počet 

subjektů 

Počet 

subjektů v 

% 

Počet 

subjektů 

Počet 

subjektů v 

% 

Rozvoj venkova  1 33 % 1 VS 33% 

zemědělci 1 33 % 2 SS 67% 

podnikatelé     
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neziskovky     

veřejnost 1 33 %   

 
Podmínka standardizace max. 49% veřejného sektoru – splněna 
Podmínka standardizace max. 49% zájmové skupiny – splněna 
 
Zapisovatelem byla jmenovaná Ing. Iveta Kopcová a ověřovatelem zápisu Ing. Müller 
 
Programový výbor schvaluje program jednání. 
 

Schvaluje : pro 3, zdržel se 0, proti 0 
 
Programový výbor schvaluje zapisovatele a ověřovatele zápisu. 
 

Schvaluje : pro 3, zdržel se 0, proti 0 
 

2. Vyjádření k nepodjatosti 
Výše uvedené se týká projektů z 3. výzvy OPZ 067/03_16_047/CLLD_15_01_260 

 
Předseda přečetl členům etický kodex. Přítomní byli seznámeni se seznamem projektů 
vytvořeným výběrovou komisí. Seznam obsahuje projekty, které prošly kladně administrativní 
kontrolou a kontrolou přijatelnosti a výběrová komise je ohodnotila a sestavila seznam projektů 
dle počtu přidělených bodů.  
 
Každý ze členů se prohlásil ke všem projektům, zda je k projektům podjat, případně uvedl 
důvod podjatosti. Žádný z hodnotitelů po prostudování neshledal důvod k podjatosti, a proto 
došlo k podepsání Prohlášení o nepodjatosti a etický kodex. Etický kodex je platný po celou 
dobu hodnocení projektů, tedy na všechny jednání, která se k výzvám uvedeným v etickém 
kodexu uskuteční. 
 
 

Programový výbor 

jméno Funkce v MAS podjatý nepodjatý 

Bc.Alena Charouzová Člen programového výboru  ne ano 

Ing.Ondřej Plačko Člen programového výboru ne ano 

Štěpán Červený Člen programového výboru ne ano 

Mgr.Ondřej Schulz Člen programového výboru nepřítomen nepřítomen 

Pavel Stuška Člen programového výboru nepřítomen nepřítomen 

 
  Programový výbor bere na vědomí 

 
2. Schválení projektů z 3.výzvy OPZ 

 
MAS Uničovsko, o.p.s. vyhlásila dne 22. 12. 2017 třetí výzvu v rámci OPZ.  
Žadatelé mohli své žádosti předkládat přes systém MS 2014+ v době od 22. 12. 2017, 10:00 hod. - 23. 
03. 2018, 12:00 hod. Celkem byly přijaty 2 žádosti o dotaci. Nyní bude probíhat kontroly formálních 
náležitostí a přijatelnosti a úspěšné projekty budou dále předloženy hodnotící komisi k věcnému 
hodnocení. Alokace 3. Výzvy OPZ– Prorodinná opatření činí 2.002.406 Kč. Součet požadované dotace 
přijatých projektů nepřekračuje tuto alokaci a činí  1.264.056,25 Kč 
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Programový výbor schvaluje výstup výběrové komise a doporučuje projekty uvedené v tabulce 
doporučit s výhradou:  
 
Výsledná tabulka projektů podpořených s výhradou:. 
 

Název 
žadatele 

IČ Název 
projektu 

Celkový 
rozpočet  

Způsobilé 
výdaje 

/celková 
výše 

dotace  

Navrhované 

krácení 

způsobilých 

výdajů 

Bodové 
hodnocení 

Základní škola a 
Mateřská škola 
Medlov, 

příspěvková 
organizace 

71002162 Příměstský 
tábor v 

Medlově 

817.125,00 817.125,00 0 75 

Děkanátní 
centrum pro 

rodinu 
Šternberk 

22758747 Příměstské 
tábory na 
Uničovsku 

670.000,00 670.000,00 68.000 58,75 

 
Závěrečné zhodnocení výše uvedených projektových žádostí  
 
Projekt : Příměstské tábory na Uničovsku 

Potřebnost projektu není zcela jasně a přesvědčivě popsána. Žadatel jasně uvádí, že projekt je 
zaměřen na organizaci 15. příměstských táborů v době školních prázdnin. Místo pořádání táborů však 
žadatel neuvádí, z názvu projektu a z dosavadních zkušeností lze předpokládat, že tábory budou 
organizovány v Uničově a okolí – Troubelice, Medlov. Toto však v žádosti není jasně uvedeno.   
Cíl projektu je poměrně jasně definován jako pořádání 15. příměstských táborů a díky tomu umožnění 
skloubení profesního a rodinného života. Kvantifikaci žadatel uvádí jasně v počtu táborů (15) a v počtu 
podpořených dětí (15 na jeden tábor). Kvantifikaci pracujících rodičů, tj. cílové skupiny projektu, žadatel 
nijak neuvádí. Přesto je však hlavní cíl projektu, kterým je skloubení pracovního a soukromého života, 
realizací projektu dosažitelný a jeho dosažení povede k řešení stanoveného problému.  
Cílovou skupinu žadatel definuje jednu – osoby pečující o malé děti. CS není nijak kvantifikována a není 
jasně uvedeno, z jaké lokality pochází. Žadatel pouze nejasně uvádí, že „na území MAS je velký počet 
rodin, které řeší péči o děti v době prázdnin“ a v části monitorovacích indikátorů uvádí, že počet 
účastníků - podpořených rodičů bude 8, což však nijak blíže nespecifikuje a nekonkretizuje. Navíc 
uvádí, že jde o osoby, které se zúčastní vzdělávacího kurzu, i když projekt není zaměřen na vzdělávání. 
Vzhledem k počtu táborů (15) a plánovanému počtu dětí na jednom táboře (15), tj. celkem 225 dětí, je 
uvedený počet rodičů (velikost CS) velmi nízký.  Zájem CS o realizaci projektu se však dá, vzhledem 
k dosavadní praxi žadatele, reálně předpokládat. Z žádosti není vůbec jasné, na základně jakých kritérií 
bude žadatel vybírat děti, které se zúčastní příměstských táborů. Žadatel také plánuje vybírat od rodičů 
poplatek, který pokryje stravu dětí, jízdné a spoluúčast žadatele. Tento poplatek není nijak blíže určen, 
a to ani odhadem. Přitom výše poplatku může výrazně ovlivnit zájem CS o nabízené aktivity. Cílová 
skupina je zapojena do všech fází projektu. 
Rozpočet není jako celek zpracován jasně a přehledně. Všechny položky rozpočtu jsou sice, i když 
velmi nejasně, provázány s KA, ale kontrola, zde jejich výše je v souladu s cenami doporučenými, není 
u některých položek možná. Konkrétně jde o položky 1.1.3.2.2 Neodpisovaný hmotný majetek a 
1.1.3.2.3 Spotřební materiál, které žadatel podrobně nerozepisuje a nespecifikuje jejich ceny. V části KA 
sice žadatel položky specifikuje, neuvádí však jejich ceny a specifikace je ve členění, které neodpovídá 
položkám rozpočtu. V rámci položky 1.1.1.3 DPP požaduje žadatele také podporu účetní projektu, což 
je neuznatelným nákladem. Žadatel požaduje podporu položek 1.1.4 Nákup služeb a 1.1.5 Drobné 
stavební úpravy, které však nijak blíže nespecifikuje a není jasná jejich nezbytnost pro realizaci 
projektu.  
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Indikátory projektu nejsou zvoleny a stanoveny zcela adekvátně. Žadatel adekvátně zvolil indikátor 
50001 - Kapacita podporovaných zařízení, jehož dosažení je reálné. Žadatel dále zvolil cílovou hodnotu 
indikátoru 60000 – Celkový počet účastníků na 8. Velikost cílové skupiny žadatel však nijak 
nespecifikuje a nekonkretizuje. Navíc uvádí, že jde o osoby, které se zúčastní vzdělávacího kurzu, i 
když projekt není zaměřen na vzdělávání. Vzhledem k počtu táborů (15) a plánovanému počtu dětí na 
jednom táboře (15), tj. celkem 225 dětí, je uvedený počet rodičů (velikost CS) velmi nízký.   
Projekt počítá s jednou aktivitou – realizace příměstských táborů. KA je popsána poměrně podrobně a 
jasně v oblasti zaměření táborů. Žadatel však nijak nepopisuje a neuvádí způsob a kritéria výběru 
rodičů (CS). Velmi nejasně jsou také popsány náklady na KA, potřebnost jednotlivých položek a jejich 
ceny. Provázanost s rozpočtem je také nejasná. Časový harmonogram je reálně nastaven. 
Projekt doporučujeme k podpoře s těmito doporučeními 

- doplnit rozpočet o podrobný popis položek 1.1.3.2.2 Neodpisovaný hmotný majetek, 1.1.3.2.3 Spotřební 

materiál, 1.1.4 Nákup služeb a 1.1.5 Drobné stavební úpravy, vč. odůvodnění jejich potřebnosti a 

uvedení jednotkových cen a tento rozpočet porovnat s cenami obvyklými.  

- položku 1.1.1.3 DPP krátit o 18 000,-Kč. 

- zvýšit cílovou hodnotu indikátoru 60000 z 8 na 40 osob – rodičů (200 dětí, z toho 50% sourozenců, 

z toho 60% opakujících se účastníků). 

- Navrhované krácení jednotlivých položek rozpočtu dle tabulky  

kapitoly Původní rozpočet   Krácení 

CZV 670 000,00     

PN 536 000,00    68 000,00 

1.1.1 216 000,00   
 1.1.2 0,00   0,00 

1.1.3 270 000,00   18 000,00 

1.1.4 20 000,00 
 

20 000,00 

1.1.5 30 000,00   30 000,00 

1.1.6 0,00   0,00 

1.1.7 0,00   0,00 

NN 134 000,00 25,00% 
  

 
Schvaluje : pro 3, zdržel se 0, proti 0 

 
 

4.Závěr 
Předseda poděkoval všem přítomným za účast a jednání programového výboru ukončil. 

 
 
V Medlově dne 31.5.2018 

                                                           Zapsala . Ing. Iveta Kopcová 
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