
                     
 

Zápis z jednání Rozhodovacího orgánu MAS Krušné hory 
 

Datum jednání:  31. 1. 2020 

Čas jednání:  9:00 hod.  

Místo jednání:   kancelář MAS, Brigádnická 709, 363 01 Ostrov  

Přítomni:  dle prezenční listiny 

 

Jednání zahájil předseda Rozhodovacího orgánu pan Hubert Plomer a prohlásil Rozhodovací orgán za 

usnášeníschopný. Poté všechny členy a přítomné seznámil s programem jednání v níže uvedeném znění: 

 

Program RO: 

1. Schválení zapisovatele a ověřovatele zápisu 

2. Schválení programu jednání 

3. Schválení vybraných projektů k financování v programovém rámci OP Z – výzva Prorodinná opatření IV 

4. Schválení vybraného projektu k financování v programovém rámci OP Z – výzva Podpora zaměstnanosti 

IV 

5. Schválení harmonogramu výzev MAS Krušné hory pro IROP na rok 2020 
6. Schválení 16. výzvy MAS Krušné hory – IROP – Doprava IV 
7. Schválení 17. výzvy MAS krušné hory – IROP – Vzdělávání IV 
8. Informace o Zprávě o realizaci Integrované strategie 
9. Diskuze 

1. Schválení zapisovatele a ověřovatele zápisu 

Pan Plomer navrhl Rozhodovacímu orgánu Lenku Vaňkovou jako zapisovatelku zápisu a sebe jako ověřovatele 

zápisu. 

 

Návrh usnesení: 

Rozhodovací orgán MAS Krušné hory schvaluje zapisovatelku jednání Lenku Vaňkovou a ověřovatele zápisu 

pana Huberta Plomera. 

 

K návrhu nebyly žádné připomínky.  

 

Usnesení RO č. 78/01/2020 ze dne 31. 1. 2020: 

Rozhodovací orgán MAS Krušné hory schvaluje zapisovatelku jednání paní Lenku Vaňkovou a ověřovatele 

zápisu pana Huberta Plomera 

 

Výsledek hlasování:   pro  2   proti 0  zdržel se       1 

 

2. Schválení programu jednání 

Pan Plomer předložil ke schválení návrh programu jednání, který byl součástí pozvánky zaslané členům 

Rozhodovacího orgánu předem elektronicky. Rozhodovací orgán hlasoval o níže uvedeném programu jednání. 

 

Návrh usnesení: 

Rozhodovací orgán MAS Krušné hory schvaluje výše uvedený program jednání. 

K návrhu nebyly žádné připomínky. 

 

 

Usnesení RO č. 79/01/2020 ze dne 31. 1. 2020:   

Rozhodovací orgán MAS Krušné hory schvaluje výše uvedený program jednání. 

 



                     
 
 

Výsledek hlasování: pro 3   proti       0  zdržel se        0 

 

 

3. Schválení vybraných projektů k financování v programovém rámci OP Z – výzva Prorodinná opatření 

IV 

Pan Plomer předal slovo Bc. Lenka Vaňkové, manažerce MAS pro programový rámec OP Z. Ta představila 

členům RO projekty podané v rámci výzvy Prorodinná opatření IV a jejich bodové hodnocení schválené 

Výběrovou komisí. Členové RO byli poučeni o postupu hodnocení a výběru projektů a seznámeni s Postupy MAS 

při hodnocení a výběru projektů. 

 

Název projektu žadatel Alokace 

žádosti Kč 

Bodové 

hodnocení 

Příměstské tábory Hroznětín – Merklín II 

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015735 

Město Hroznětín 640 000,- 100 

 

Příměstské tábory MAS Krušné hory 

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015750 

MAS Krušné hory, o. p. s. 1 841 098,90 92.5 

Dětská skupina Žabička 

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015766 

Dětské centrum Žabička 1 872 462,50 92.5 

 

Členové RO obdrželi podklady k jednání předem elektronicky a na jednání k výběru nebyly žádné připomínky. 

Členové RO podepsali Etické kodexy, které jsou uloženy v dokumentaci k hodnocení žádosti v kanceláři MAS. 

Členové RO diskutovali nad faktem, že projekt umožňuje vstup do dětské skupiny i dětem ve věku od 1 roku a 

chybějící udržitelnost projektu, nicméně nic z toho není důvodem pro nedoporučení k financování. 

 

Na základě bodového hodnocení a vzhledem ke skutečnosti, že podané projekty svými alokacemi nepřevyšují 

alokaci výzvy, Rozhodující orgán doporučuje tyto projekty k financování. 

 

Návrh usnesení:  

Rozhodovací orgán MAS Krušné hory, o. p. s v souladu se Statutem společnosti, čl. IV., odst. b), 

pododst. f), projednal a schvaluje vybrané žádosti o podporu do 4. výzvy k předkládání žádostí o 

podporu z Operačního programu zaměstnanost s názvem „Prorodinná opatření IV“ a doporučuje 

projekty  

- Příměstské tábory Hroznětín – Merklín II, žadatele Město Hroznětín, alokace žádosti 640 000,-Kč,  

- Příměstské tábory MAS Krušné hory, žadatele MAS Krušné hory, 1 841 098,90 Kč 

- Dětská skupina Žabička, žadatele Dětské centrum Žabička, 1 872 462,50 Kč 

k finanční podpoře bez výhrad. 

K návrhu nebyly žádné připomínky. 

 

 

 

 



                     
 
 

Usnesení RO č. 80/01/2020 ze dne 31. 1. 2020 

Rozhodovací orgán MAS Krušné hory, o. p. s v souladu se Statutem společnosti, čl. IV., odst. b), 

pododst. f), projednal a schvaluje vybrané žádosti o podporu do 4. výzvy k předkládání žádostí o 

podporu z Operačního programu zaměstnanost s názvem „Prorodinná opatření IV“ a doporučuje 

projekty  

- Příměstské tábory Hroznětín – Merklín II, žadatele Město Hroznětín, alokace žádosti 640 000,-Kč 

- Příměstské tábory MAS Krušné hory, žadatele MAS Krušné hory, 1 841 098,90 Kč 

- Dětská skupina Žabička, žadatele Dětské centrum Žabička, 1 872 462,50 Kč 

k finanční podpoře bez výhrad. 

 

Výsledek hlasování:  pro 3   proti 0  zdržel se    0    

  

4. Schválení vybraného projektu k financování v programovém rámci OP Z – výzva Podpora zaměstnanosti 

IV 

 

Bc. Lenka Vaňková představila členům RO projekt podaný v rámci výzvy Podpora zaměstnanosti IV a jeho 

bodové hodnocení schválené Výběrovou komisí 

 

Název projektu žadatel Alokace žádosti Kč Bodové hodnocení 

Máma s velkým M 

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015754 

bfz,o. p. s. 1 523 000,- 75 

 

Členové RO obdrželi podklady k jednání předem elektronicky a na jednání k výběru nebyly žádné připomínky. 

Členové RO podepsali Etické kodexy, které jsou uloženy v dokumentaci k hodnocení žádosti v kanceláři MAS. 

Členové RO jsou v souladu s hodnocením Výběrové komise a dále požadují, aby žadatel konkrétně popsal obsah 

možných rekvalifikací ve vztahu k požadavkům trhu práce v území MAS a vybrané cílové skupině a tím doložil 

efektivitu aktivit jako jsou Rekvalifikace a Zprostředkování zaměstnání.  

 

Na základě bodového hodnocení a vzhledem ke skutečnosti, že podaný projekt svojí alokací nepřevyšuje alokaci 

výzvy, Rozhodující orgán doporučuje projekt k financování s podmínkou doložení efektivity projektových 

aktivit. 

 

Návrh usnesení:  

Rozhodovací orgán MAS Krušné hory, o. p. s v souladu se Statutem společnosti, čl. IV., odst. b), 

pododst. f), projednal a schvaluje vybrané žádosti o podporu do 4. výzvy k předkládání žádostí o 

podporu z Operačního programu zaměstnanost s názvem „Podpora zaměstnanosti IV“ a doporučuje 

projekty Máma s velkým M, žadatele bfz, o. p. s., alokace žádosti 1 523 000,-Kč k finanční podpoře 

s výhradou dle komentářů uvedených Výběrovou komisí ze dne 8. 1. 2020 a v zápise z jednání RO ze 

dne 31. 1. 2020. 

K návrhu nebyly žádné připomínky 

 

 



                     
 

 

 

Usnesení RO č.  81/01/2020 ze dne 31. 1. 2020  

Rozhodovací orgán MAS Krušné hory, o. p. s v souladu se Statutem společnosti, čl. IV., odst. b), 

pododst. f), projednal a schvaluje vybrané žádosti o podporu do 4. výzvy k předkládání žádostí o 

podporu z Operačního programu zaměstnanost s názvem „Podpora zaměstnanosti IV“ a doporučuje 

projekty Máma s velkým M, žadatele bfz, o. p. s., alokace žádosti 1 523 000,-Kč k finanční podpoře 

s výhradou dle komentářů uvedených Výběrovou komisí ze dne 8. 1. 2020 a v zápise z jednání RO ze 

dne 31. 1. 2020 

 

 

Výsledek hlasování: pro 3   proti       0  zdržel se        0 

 

5. Schválení harmonogramu výzev MAS Krušné hory pro IROP na rok 2020 

Předkládaný harmonogram výzev z programového rámce IROP je zpracován na období roku 2020. Jde 

o aktualizaci schváleného harmonogramu ve smyslu posunutí termínu vyhlášení plánovaných výzev 

IROP na začátek roku 2020 v případě výzev na dopravu a vzdělávání. 

 

Návrh usnesení: 

RO projednal a schvaluje Harmonogram výzev z programového rámce IROP na období 1. a 2. pololetí 

2020, v předloženém znění. 

 

Usnesení RO č.  82/01/2020 ze dne 31. 1. 2020  

Rozhodovací orgán MAS Krušné hory, o. p. s v souladu se Statutem společnosti, čl. IV., odst. b), 

pododst. f), projednal a schvaluje Harmonogram výzev z programového rámce IROP na období 1. a 2. pololetí 

2020, v předloženém znění. 

 

 

 

6. Schválení 16. výzvy MAS Krušné hory – IROP – Doprava IV 

Předkládán je návrh 16. výzvy MAS Krušné hory – IROP – Doprava IV. z 4. kola výzev z programového rámce 

IROP.  

Od minulé výzvy vyhlášené v rámci 3. kola nedošlo k podstatným změnám podmínek ze strany MAS. Upraveny 

jsou oproti minulé výzvě jen termíny a výše alokace dotačních prostředků pro výzvu. MAS změny podmínek 

neplánuje, jelikož žadatelé v území již uvedené podmínky znají a projekty jsou předkládány. Další změny by byly 

pro žadatele zbytečně administrativně náročné. Celý text výzvy včetně hodnotících kritérií je přiložen. 

Podmínky výzvy byly projednány a schváleny řídícím orgánem IROP. Po schválení v RO bude výzva zadána do 

systému MS 2014+ a zveřejněna.  

 

Návrh usnesení: 

RO projednal a schvaluje 16. výzvu MAS Krušné hory – IROP – Dobře udržovaný veřejný prostor a fungující 

dopravní a technická infrastruktura IV. včetně všech souvisejících příloh. 

 

 



                     
 
 

Usnesení RO č.  83/01/2020 ze dne 31. 1. 2020  

Rozhodovací orgán MAS Krušné hory, o. p. s v souladu se Statutem společnosti, čl. IV., odst. b), 

pododst. f), projednal a schvaluje 16. výzvu MAS Krušné hory – IROP – Dobře udržovaný veřejný prostor a 

fungující dopravní a technická infrastruktura IV. včetně všech souvisejících příloh. 

 

 

 

7. Schválení 17. výzvy MAS Krušné hory – IROP – Vzdělávání IV 

 

Předkládán je návrh 17. výzvy MAS Krušné hory – IROP – Vzdělávání IV z 4. kola výzev z programového rámce 

IROP.  

Od minulé výzvy vyhlášené v rámci 3. kola nedošlo k podstatným změnám podmínek ze strany MAS. Upraveny 

jsou oproti minulé výzvě jen termíny a výše alokace dotačních prostředků pro výzvu. MAS změny podmínek 

neplánuje, jelikož žadatelé v území již uvedené podmínky znají a projekty jsou předkládány. Další změny by byly 

pro žadatele zbytečně administrativně náročné. Celý text výzvy včetně hodnotících kritérií je přiložen. 

Podmínky výzvy byly projednány a schváleny řídícím orgánem IROP. Po schválení v RO bude výzva zadána do 

systému MS 2014+ a zveřejněna.  

 

Návrh usnesení: 

RO projednal a schvaluje 17. výzvu MAS Krušné hory – IROP – Kvalitní vzdělávací struktura a vzdělávání IV. včetně 

všech souvisejících příloh. 

 

 

Usnesení RO č.  84/01/2020 ze dne 31. 1. 2020  

Rozhodovací orgán MAS Krušné hory, o. p. s v souladu se Statutem společnosti, čl. IV., odst. b), 

pododst. f), projednal a schvaluje 17. výzvu MAS Krušné hory – IROP – Kvalitní vzdělávací struktura a 

vzdělávání IV. včetně všech souvisejících příloh. 

 

 

8. Informace o Zprávě o realizaci Integrované strategie 

 

Ke dni 31. 12. 2019 byla zpracována 6. Zpráva o plnění Integrované strategie. Před podáním byla schválena 

Kontrolním orgánem MAS a obsahuje souhrn informací o vyhlášených výzvách, přijatých žádostech, 

realizovaných projektech, o změnách ve Strategii, o případných problémech v realizaci Strategie, o financování a 

plnění indikátorů za sledované období, kterým bylo období 7 – 12/2019. 

 

 

9.Diskuze 

 

 

 

 

Jednání bylo ukončeno v 10:15 hodin. 

 

Zapsala: Lenka Vaňková                                                   ..……………………………………… 

                   Podpis 

 

 



                     
 
 

 

Ověřovatel zápisu: Hubert Plomer                            ……………………………………….. 

                                                                                                                 Podpis 

 

 

        

Předseda Rozhodovacího orgánu MAS Krušné hory, o.p.s.     

Hubert Plomer                                                                      ……………………………………… 

                                                                                                                 Podpis                

 
 

 
 

 

 

 

        


