MAS Litomyšlsko o.p.s.

Zápis z jednání Nejvyššího orgánu Místního partnerství
Datum jednání:
Místo konání:

25. 6. 2020 14:00 hod.
Obecní dům v Tisové, Tisová 126, 566 01

Přítomni:
Nejvyšší orgán MAS se sešel v usnášeníschopném složení (viz prezenční listina).
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Podklady k jednotlivým bodům jednání byly předem diskutovány a vzešlé podklady byly všem
členům Nejvyššího orgánu MAS zaslány předem v elektronické podobě.
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1. Zahájení
V rámci zahájení byl přijat program jednání, zapisovatelem byl stanoven Petr Vomáčka,
ověřovateli zápisu byli zvoleni František Bartoš (za Mikroregion Litomyšlsko) a Ing. Jan
Macháček (za Město Proseč).

2. Potvrzení předešlých hlasování per rollam
Od posledního jednání Nejvyššího orgánu MAS proběhlo jedno hlasování per rollam, které se
týkalo:
• změny finančního plánu SCLLD pro IROP,
• využití zbývající alokace IROP a
• úprav indikátorů SCLLD.
Změna finančního plánu SCLLD pro IROP
MAS je nyní povinna podat žádost o změnu Strategie MAS (SCLLD) dle Metodického pokynu
pro využití integrovaných nástrojů (MPIN), zejm. upravit finanční plán pro Integrovaný
regionální operační program (IROP), ve které zohlední reálné čerpání dotací v území za rok
2019 i aktualizovaný předpoklad čerpání v dalších letech – v obou případech jde pouze
o administrativní přesuny mezi jednotlivými lety.
Z celkového počtu 33 členů Nejvyššího orgánu MAS se vyjádřilo 21 hlasujících, kteří s touto
změnou souhlasili. Zbylých 12 členů se nevyjádřilo, tedy nezúčastnili se hlasování. Změna
finančního plánu IROP navržená dle e-mailu ze dne 17. 4. 2020, 12:03 tak byla schválena ke dni
22. 4. 2020 nadpoloviční většinou všech členů, přičemž složení hlasujících plnilo podmínky
usnášeníschopnosti.
Přijaté usnesení: Nejvyšší orgán Místního partnerství MAS Litomyšlsko o.p.s. schvaluje výše
popsanou změnu finančního plánu SCLLD pro IROP a současně pověřuje zaměstnance
kanceláře MAS Litomyšlsko o.p.s. podáním žádosti o změnu SCLLD v MS2014+ a provedením
nezbytných změn vyžádaných příslušnými orgány s tím, že v případě vynucených změn bude
Nejvyšší orgán MAS informován.
Využití zbývající alokace IROP
V Programovém rámci IROP SCLLD aktuálně zůstává nedočerpaná alokace v opatřeních 1.1.3
Podmínky pro sociální služby a aktivity (4 247 551,78 Kč) a 1.2.3 Podmínky pro bezpečnou
alternativní dopravu (4 371 500,23 Kč). Z jednání Rozhodovacího orgánu MAS a z dosavadního
mapování absorpční kapacity území vyplynul návrh vyhlásit co nejdříve další výzvy MAS v IROP,
možná poslední v tomto období, vždy na zbývající alokaci příslušných opatření, bez přesunu
finančních prostředků mezi opatřeními. Pouze v rámci opatření 1.1.3 Podmínky pro sociální
služby a aktivity by byly disponibilní prostředky využity namísto podpory aktivity „sociální
bydlení“, kde není v území zájem o čerpání, na podporu aktivity „rozvoj komunitních center“,
o kterou zájem je.
Z celkového počtu 33 členů Nejvyššího orgánu MAS se vyjádřilo 21 hlasujících, kteří s tímto
postupem souhlasili. Zbylých 12 členů se nevyjádřilo, tedy nezúčastnili se hlasování. Využití
zbývající alokace IROP navržené dle e-mailu ze dne 17. 4. 2020, 12:03 tak bylo schváleno ke dni
22. 4. 2020 nadpoloviční většinou všech členů, přičemž složení hlasujících plnilo podmínky
usnášeníschopnosti.
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Přijaté usnesení: Nejvyšší orgán Místního partnerství MAS Litomyšlsko o.p.s. schvaluje
realokaci zbývajících disponibilních prostředků z aktivity „sociální bydlení“ na aktivitu „rozvoj
komunitních center“ a současně pověřuje zaměstnance kanceláře MAS Litomyšlsko o.p.s.
provedením relevantních změn SCLLD, vč. nezbytných změn vyžádaných příslušnými orgány
s tím, že v případě vynucených změn bude Nejvyšší orgán MAS informován.
Úpravy indikátorů SCLLD
Realizace SCLLD je mimo jiné sledována pomocí hodnot indikátorů. Jedná se převážně o počty
vybudovaných, pořízených nebo jinak zrealizovaných výstupů jednotlivých projektů.
Na začátku realizace SCLLD byly u těchto indikátorů nastaveny nějaké předpokládané
hodnoty, které budou dosaženy, ovšem realita se často liší, a proto je třeba narovnat cílové
hodnoty dle skutečnosti.
Z celkového počtu 33 členů Nejvyššího orgánu MAS se vyjádřilo 21 hlasujících, kteří s těmito
úpravami souhlasili. Zbylých 12 členů se nevyjádřilo, tedy nezúčastnili se hlasování. Úpravy
indikátorů SCLLD navržené dle e-mailu ze dne 17. 4. 2020, 12:03 tak byly schváleny ke dni
22. 4. 2020 nadpoloviční většinou všech členů, přičemž složení hlasujících plnilo podmínky
usnášeníschopnosti.
Přijaté usnesení: Nejvyšší orgán Místního partnerství MAS Litomyšlsko o.p.s. schvaluje úpravy
všech indikátorů SCLLD (zejm. jejich cílových hodnot) a současně pověřuje zaměstnance
kanceláře MAS Litomyšlsko o.p.s. provedením těchto úprav za účelem přiblížení reálným
hodnotám.
USNESENÍ Nejvyššího orgánu Místního partnerství MAS Litomyšlsko o.p.s.
č. NO/01/06/2020:
Nejvyšší orgán Místního partnerství MAS Litomyšlsko o.p.s. potvrzuje své hlasování per rollam,
které proběhlo od 17. do 22. 4. 2020 a týkalo se změny finančního plánu SCLLD pro IROP,
využití zbývající alokace IROP a úprav indikátorů SCLLD.
Pro usnesení:
Proti usnesení:
Zdržel/i se:

18
0
0

3. Výběrový orgán na období od 27. 6. 2020 do 26. 6. 2021
Nejvyššímu orgánu MAS byli představeni kandidáti pro volbu členů Výběrového orgánu MAS
na další jednoleté funkční období (seznam v tabulce níže). Následně proběhla diskuze a
samotné zvolení členů Výběrového orgánu MAS na období od 27. 6. 2020 do 26. 6. 2021.

Subjekt
Sbor dobrovolných hasičů Česká Rybná,
IČ 68248326, Česká Rybná 96, 539 44 Proseč
Spolek archaických nadšenců,
IČ 22834672, Sebranice 8, 569 62
Město Litomyšl,
IČ 00276944, Bří Šťastných 1000, 570 01 Litomyšl
MAS Litomyšlsko o.p.s.
TELEFON: +420 733 705 320

Sektor

Zájmová skupina

veřejný

Sport

soukromý

Kultura a život v obci

veřejný

Samospráva
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Michal Kortyš,
Jiráskovo náměstí 55, 570 01 Litomyšl
Mgr. Ivona Nešporová,
Hrušová 145, 566 01
Městys České Heřmanice,
IČ 00278661, České Heřmanice 75, 565 52
Sdružení obcí Toulovcovy Maštale,
IČ 70935840, Borská 125, 539 44 Proseč
Řeznictví Sloupnice s.r.o.,
IČ 60915901, Dolní Sloupnice 134, 565 53
Zemědělské družstvo „Růžový palouček“,
IČ 00129771, Morašice 180, 569 51
Mgr. Romana Titová,
Budislav 16, 569 65
Oblastní charita Nové hrady u Skutče,
IČ 60102411, Chotovice 31, 570 01

soukromý

Obyvatelstvo

soukromý

Obyvatelstvo

veřejný

Samospráva

veřejný

Cestovní ruch

soukromý
soukromý

Zemědělství a
potravinářství
Zemědělství a
potravinářství

soukromý

Obyvatelstvo

soukromý

Sociální a
zdravotnické služby

USNESENÍ Nejvyššího orgánu Místního partnerství MAS Litomyšlsko o.p.s.
č. NO/02/06/2020:
Nejvyšší orgán Místního partnerství MAS Litomyšlsko o.p.s. schvaluje navržené složení
Výběrového orgánu Místního partnerství MAS Litomyšlsko o.p.s. na další funkční období
od 27. 6. 2020 do 26. 6. 2021.
Pro usnesení:
Proti usnesení:
Zdržel/i se:

18
0
0

4. Audit a výroční zpráva 2019
Nejvyšší orgán MAS se seznámil s výsledky externího auditu MAS Litomyšlsko o.p.s. za rok
2019. Bylo konstatováno, že zpráva auditora neobsahuje žádná negativní zjištění, nezávislý
auditor při ověření oddělené účetní evidence, účetní závěrky ani výroční zprávy nenalezl žádná
pochybení.
Nejvyššímu orgánu MAS byla dále předložena Výroční zpráva o činnosti a hospodaření
Místního partnerství MAS Litomyšlsko o.p.s. za rok 2019 (součást Výroční zprávy MAS
Litomyšlsko o.p.s. za rok 2019). Přítomní členové Nejvyššího orgánu MAS obsah předloženého
dokumentu prodiskutovali. Bylo konstatováno, že výroční zpráva byla také předmětem zprávy
auditora, se kterou se Nejvyšší orgán MAS seznámil předtím. Na závěr diskuze přítomní
členové Nejvyššího orgánu MAS předloženou zprávu schválili.
USNESENÍ Nejvyššího orgánu Místního partnerství MAS Litomyšlsko o.p.s.
č. NO/03/06/2020:
Nejvyšší orgán Místního partnerství MAS Litomyšlsko o.p.s. schvaluje Výroční zprávu o činnosti
a hospodaření Místního partnerství MAS Litomyšlsko o.p.s. za rok 2019 (součást Výroční
zprávy MAS Litomyšlsko o.p.s. za rok 2019) ve znění, které bylo předmětem auditu.
MAS Litomyšlsko o.p.s.
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Pro usnesení:
Proti usnesení:
Zdržel/i se:

18
0
0

5. Účetnictví a zpráva o kontrolní činnosti 2019
Předseda Kontrolního orgánu MAS předal Nejvyššímu orgánu MAS Zprávu o kontrolní činnosti
za rok 2019. Kontrolní orgán MAS během své kontrolní činnosti neshledal pochybení. Nejvyšší
orgán MAS vzal tento dokument na vědomí. Veškeré účetní doklady jsou případně
k nahlédnutí v kanceláři MAS.

6. Rozpočet Místního partnerství MAS na rok 2020
Nejvyšší orgán MAS byl seznámen s návrhem rozpočtu Místního partnerství MAS na rok 2020
(opět při 95% provozní dotaci).
USNESENÍ Nejvyššího orgánu Místního partnerství MAS Litomyšlsko o.p.s.
č. NO/04/06/2020:
Nejvyšší orgán Místního partnerství MAS Litomyšlsko o.p.s. schvaluje rozpočet Místního
partnerství MAS Litomyšlsko o.p.s. na rok 2020.
Pro usnesení:
Proti usnesení:
Zdržel/i se:

18
0
0

7. Způsob hodnocení projektů v rámci IROP
Nejvyšší orgán MAS projednal předložené návrhy (aktualizované verze) souborů kritérií
pro hodnocení projektů ve dvou opatřeních Programového rámce IROP SCLLD – 1.1.3
Podmínky pro sociální služby a aktivity (aktivita Rozvoj komunitních center) a 1.2.3 Podmínky
pro bezpečnou alternativní dopravu (aktivita Bezpečnost dopravy). Jedná se o kritéria
formálních náležitostí a přijatelnosti a kritéria pro věcné hodnocení, přičemž kritéria se liší
pro jednotlivá opatření a konkrétní aktivity. Přítomní členové Nejvyššího orgánu MAS
navržené soubory kritérií prodiskutovali a všechna kritéria schválili.
USNESENÍ Nejvyššího orgánu Místního partnerství MAS Litomyšlsko o.p.s.
č. NO/05/06/2020:
Nejvyšší orgán Místního partnerství MAS Litomyšlsko o.p.s. schvaluje způsob hodnocení
projektů – aktualizované soubory kritérií v opatřeních 1.1.3 Podmínky pro sociální služby a
aktivity (aktivita Rozvoj komunitních center) a 1.2.3 Podmínky pro bezpečnou alternativní
dopravu (aktivita Bezpečnost dopravy) v rámci IROP ve znění uvedeném v příloze zápisu.
Nejvyšší orgán Místního partnerství MAS Litomyšlsko o.p.s. současně pověřuje zaměstnance
kanceláře MAS Litomyšlsko o.p.s. provedením nezbytných úprav vyžádaných ze strany
příslušných orgánů s tím, že v případě vynucených změn bude informován.
Pro usnesení:
Proti usnesení:
Zdržel/i se:

18
0
0
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8. Žádost o přijetí nového partnera v rámci MAS Litomyšlsko
Žadatelem je soukromý zemědělec Pavel Sotona (IČ 63606429, místo podnikání: Trstěnice
102, 569 57 Trstěnice, sídlo: Na Malé Šárce 800, 164 00 Praha - Nebušice). Proběhla diskuze.
USNESENÍ Nejvyššího orgánu Místního partnerství MAS Litomyšlsko o.p.s.
č. NO/06/06/2020:
Nejvyšší orgán Místního partnerství MAS Litomyšlsko o.p.s. schvaluje uzavření partnerské
smlouvy se zemědělským podnikatelem Pavlem Sotonou (IČ 63606429).
Pro usnesení:
Proti usnesení:
Zdržel/i se:

18
0
0

9. Aktuální situace v oblasti realizace SCLLD
Ředitel MAS informoval Nejvyšší orgán MAS o aktuální situaci MAS v oblasti realizace Strategie
komunitně vedeného místní rozvoje území MAS Litomyšlsko 2014-2020, která byla schválena
v polovině roku 2017.
V rámci Operačního programu Zaměstnanost (OP Z) bylo dosud uzavřeno 10 výzev MAS,
celkem ve třech opatřeních, ze kterých bylo zatím podpořeno 7 dlouhodobějších (tzv.
měkkých) projektů. Poslední dvě výzvy MAS v OP Z (č. 9 a 10), zaměřené na podporu
příměstských táborů a školních klubů a na podporu rozvoje sociálních služeb, jsou stále ve fázi
tzv. závěrečného ověření způsobilosti, které provádí ŘO OPZ (u jednoho projektu se již
připravuje vydání tzv. právního aktu). S vyhlášením dalších výzev MAS v OP Z se v tuto chvíli již
nepočítá vzhledem k informacím od ŘO OP Z a blížícímu se konci současného program. období.
V rámci Operačního programu Životní prostředí (OP ŽP) byla vyhlášena jediná výzva MAS,
zaměřená na podporu sídelní zeleně v intravilánech obcí, u které byl příjem žádostí o podporu
ukončen začátkem roku 2020. U přijatých projektů je aktuálně dokončována kontrola
přijatelnosti a formálních náležitostí, následně proběhne věcné hodnocení a výběr projektů
na MAS.
V rámci Programu rozvoje venkova (PRV) byly dosud uzavřeny 2 výzvy MAS, ze kterých bylo
podpořeno na 40 různorodých projektů, celkem v šesti opatřeních (Fichích). V další výzvě MAS
v PRV právě probíhá příjem žádostí o dotaci. Tato otevřená výzva MAS zahrnuje jedinou,
novou Fichi s názvem „Občanská vybavenost“, zaměřenou na podporu aktivit podle článku 20
Pravidel pro opatření 19.2.1 PRV (Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech –
veřejná prostranství v obcích, MŠ a ZŠ, hasičské zbrojnice, obchody pro obce, vybrané kulturní
památky, kulturní a spolková zařízení vč. knihoven, stezky, muzea a expozice pro obce).
V rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) bylo dosud uzavřeno 13
výzev MAS, ze kterých bylo podpořeno přes 20 rozmanitých projektů, celkem ve čtyřech
opatřeních a osmi dílčích aktivitách. Projekty z posledních pěti výzev MAS v IROP (č. 9, 10, 12
a 13), zaměřených na podporu infrastruktury pro základní a zájmové, neformální a celoživotní
vzdělávání, pro stanice IZS a pro bezpečnost dopravy, momentálně procházejí tzv. závěrečným
ověřením způsobilosti, které provádí CRR ČR. Na zbývající alokaci tohoto programového rámce
by měly být vyhlášeny další výzvy MAS v IROP ještě letos, možná poslední v současném
MAS Litomyšlsko o.p.s.
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program. období, zaměřené na podporu infrastruktury pro komunitní centra a bezpečnost
dopravy.
Nadále kontinuálně probíhá administrace projektů ze starších výzev MAS, zejména těch, které
se dokončují nebo u kterých nastávají nějaké změny. Pokračuje i animace šablonových
projektů financovaných z výzev OP VVV – č. 02_16_022 (1. vlna šablon pro MŠ a ZŠ),
č. 02_18_63 (2. vlna šablon nejen pro MŠ a ZŠ, ale i pro ŠD, ŠK, SVČ a ZUŠ) a č. 02_20_080
(3. vlna šablon opět jen pro MŠ a ZŠ, otevřená na jaře 2020).
Mimo programové rámce SCLLD proběhly také zatím tři výzvy MAS financované z Programu
obnovy venkova Pardubického kraje, tzv. „Malý LEADER“. V letech 2018 a 2019 bylo
podpořeno přes 30 menších projektů malých obcí a neziskových organizací z řad partnerů MAS
v regionu. Na rok 2020 bylo MAS předvybráno 25 žádostí. V souvislosti s finančními dopady
epidemie COVID-19 (nového typu koronaviru SARS-CoV-2) a mimořádných opatření proti jeho
šíření přišla z Pardubického kraje nejprve informace o úplném zrušení dotačního programu,
nicméně nakonec se podařilo vyjednat alespoň sníženou podporu. Namísto původně
avizovaných 850 000 Kč obdrží MAS Litomyšlsko k podpoře dílčích projektů pouze 604 000 Kč.
MAS tyto změny oznámila všem žadatelům, dva z nich následně od realizace odstoupili.
Na základě výše uvedeného bude provedena odpovídající změna zastřešujícího projektu tak,
aby mohla být podepsána smlouva mezi MAS a Pardubickým krajem a poté i smlouvy
o příspěvku mezi MAS a zbývajícími 23 realizátory dílčích projektů.

10.

Různé (šablony pro NNO, příprava období 2021+)

Šablony pro neformální vzdělávání
V květnu 2019 schválila Správní rada zapojení MAS Litomyšlsko do výzvy OP VVV č. 02_18_071
Zvyšování kvality neformálního vzdělávání, která je zaměřena na podporu nestátních
neziskových organizací pracujících s dětmi a mládeží prostřednictvím (formou) tzv. šablon.
Byla připravena a 14. října 2019 podána žádost o podporu, u níž je žadatelem a hlavním
realizátorem (koordinátorem) MAS Litomyšlsko. Projekt s názvem „Společnou cestou
ke kvalitnějšímu neformálnímu vzdělávání na území Litomyšlska“ zastřešuje aktivity pěti
partnerů z území působnosti MAS – Junák - český skaut, středisko Liliový kruh Litomyšl,
Komunitní škola České Heřmanice, Rodinné centrum Litomyšl, Spolek archaických nadšenců a
Školamyšl. Projekt získal jedno z nejlepších ohodnocení (49 bodů z 50 možných), byl posouzen
jako kvalitní, velmi dobře zpracovaný. Přesto byl nejprve zařazen do zásobníku náhradních
projektů, z důvodu přečerpání alokace dané výzvy. V březnu 2020, v reakci na doručený
výsledek hodnocení, byla podána žádost o přezkum. Nakonec byl výše uvedený projekt
v dubnu 2020 podpořen poté, co ŘO OP VVV rozhodl o navýšení alokace výzvy tak, aby mohly
být schváleny k financování všechny projekty zařazené v zásobníku náhradních projektů.
Realizace projektu začne 1. září 2020.
Příprava MAS na nové program. období 2021-27
Ředitel MAS připomněl přítomným členům Nejvyššího orgánu MAS, že 30. října 2019 byla
ze strany MMR-ORP schválena evaluační zpráva, která je výstupem mid-term evaluace
realizace SCLLD MAS Litomyšlsko. Aktuálně pokračuje příprava příštího program. období 202127, probíhá diskuze o podobě nových operačních programů – procentuální míra podpory,
tematické zaměření, forma zapojení místních akčních skupin do IROP 2, OP Z+, PRV, OP JAK
(nyní OP VVV) – MAPy, animace v rámci tzv. šablon, OP ŽP a OP TAK (nyní OP PIK).
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V rámci přípravy na další období je nezbytná především nová standardizace MAS a aktualizace
strategie CLLD území MAS, tyto procesy se letos postupně rozbíhají. V květnu 2020 otevřelo
MMR-ORP výzvu pro podávání žádostí o kontrolu dodržování standardů MAS. Jednou
z povinných příloh žádosti je souhlas obcí se zařazením jejich území do území působnosti MAS
na období 2021-27. Pracovníci kanceláře MAS začali s oslovováním obcí a sbíráním podpisů
starostů z těch obcí, které zařazení svého území do území MAS na nové období již schválily.
Pro tvorbu a aktualizaci strategií CLLD na období 2021-27 sestavila Národní síť MAS ČR tým
tzv. mentorů, kteří budou jednotlivým MAS nápomocni, budou realizovat semináře a
workshopy a poskytovat individuální konzultace. Jednou z prvních věcí, na které se mentoři
nyní podílejí, je vytvoření šablony pro jednotlivé části nové strategie. Jedním z těchto mentorů
je i zástupce MAS Litomyšlsko, Ing. Petr Vomáčka, který bude s aktualizací strategie pomáhat
především místním akčním skupinám v Pardubickém kraji.

Proseč 29. 6. 2020
..................................
Petr Vomáčka
(ředitel MAS Litomyšlsko o.p.s.)
(zapisovatel)

..................................
František Bartoš
(Mikroregion Litomyšlsko)
(ověřovatel zápisu)
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..................................
Ing. Jan Macháček
(Město Proseč)
(ověřovatel zápisu)
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