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MAS Litomyšlsko o.p.s. 
 
 
 

Zápis z jednání Nejvyššího orgánu Místního partnerství 
 

 
Datum jednání:  4. 6. 2019 14:30 hod. 
Místo konání:   Obecní dům v Tisové, Tisová 126, 566 01 
 

 
Přítomni: 
Nejvyšší orgán MAS se sešel v usnášeníschopném složení (viz prezenční listina). 
 

 

Program: 

1. Zahájení ............................................................................................................................... 2 

2. Aktuální situace v oblasti realizace SCLLD .......................................................................... 2 

3. Potvrzení předešlých hlasování per rollam ......................................................................... 3 

4. Výběrový orgán na období od 27. 6. 2019 do 26. 6. 2020 .................................................. 5 

5. Audit a výroční zpráva 2018 ................................................................................................ 5 

6. Účetnictví a zpráva o kontrolní činnosti 2018 .................................................................... 6 

7. Žádost o přijetí nového partnera v rámci MAS Litomyšlsko ............................................... 6 

8. Mid-term evaluace realizace SCLLD .................................................................................... 6 

 
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 Blanka 
Vopařilová (za Oblastní charitu Nové Hrady u Skutče). 
 

2. 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. Byly prezentovány dosavadní výzvy MAS, jejich výsledky i projekty 
v pozitivních stavech administrace. 
V rámci Operačního programu Zaměstnanost bylo dosud uzavřeno 8 výzev MAS, zaměřených 
na podporu příměstských táborů a školních klubů, rozvoje sociálních služeb a sociálního 
podnikání. Bylo podáno několik projektů, z nichž první se nyní realizují. 
V rámci Integrovaného regionálního operačního programu bylo dosud uzavřeno také 8 výzev 
MAS, zaměřených na infrastrukturu předškolního, základního, středního a vyššího odborného 
vzdělávání, na infrastrukturu sociálních služeb a komunitních center, na stanice IZS a 
bezpečnost dopravy. Byla přijata celá řada žádostí o podporu, první projekty se začínají 
realizovat, ty poslední zatím stále procházejí hodnocením. 
V rámci Programu rozvoje venkova byly dosud uzavřeny 2 výzvy MAS, zaměřené na podporu 
rozvoje zemědělského a nezemědělského podnikání, lesnictví a lesnické infrastruktury, 
zpracování zemědělské produkce apod. Celkem bylo přijato přes 40 žádostí o dotaci, většina 
loňských projektů je už zrealizována, letošní žádosti teprve procházejí hodnocením. 
V rámci Operačního programu Životní prostředí aktuálně probíhá příjem žádostí. Výzva MAS 
s alokací 10 mil. Kč (dotace) je zaměřená na podporu sídelní zeleně v intravilánech obcí. 
Celkem tedy bylo zatím v rámci realizace SCLLD vyhlášeno 19 výzev MAS, dohromady za cca 
100 mil. Kč (disponibilní alokace – dotace). Objem více než 60 podaných projektů v pozitivních 
stavech administrace činí souhrnně cca 65 mil. Kč (dotace). V současnosti probíhá příprava 
na vyhlášení dalších výzev MAS. 
Mimo realizaci SCLLD prostřednictvím programových rámců proběhly i dvě 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 
v regionu, dotace činila celkově přes 1 mil. Kč. Další obdobná výzva se připravuje. 
 
Ředitel MAS informoval Nejvyšší orgán MAS rovněž o aktuálních činnostech, kterými se zabývá 
kancelář MAS (kromě přípravy nových výzev MAS): Kontinuálně probíhá administrace projektů 
ze starších výzev MAS, zejména těch, které se dokončují nebo u kterých nastávají nějaké 
změny. U nejnovějších výzev MAS provádějí zaměstnanci kanceláře MAS kontrolu formálních 
náležitostí a přijatelnosti a organizačně zajišťují věcné hodnocení, které je úkolem Výběrového 
orgánu MAS. Během věcného hodnocení 8. výzvy MAS v rámci IROP se uskutečnila tzv. 
monitorovací návštěva, tj. kontrola ze strany nadřízeného pardubického Centra pro regionální 
rozvoj ČR, která neshledala žádná pochybení, udělena byla pouze doporučení do budoucna. 
V neposlední řadě pokračuje a směřuje k dokončení střednědobá evaluace realizace SCLLD, 
tzn. částečné vyhodnocení strategie schválené v roce 2017. 
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3. 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 a  

• úpravy preferenčního kritéria věcného hodnocení – způsobu hodnocení projektů v PRV. 
 
Změna finančního plánu SCLLD pro IROP 
Z důvodu vývoje kurzu CZK/EUR bylo Řídicím orgánem IROP přistoupeno k úpravě (ponížení) 
celkové rezervované alokace všech místních akčních skupin v IROP. MAS Litomyšlsko byl zaslán 
nový přepočet celkové částky v IROP, která odpovídá částce EUR v Akceptačním dopise, 
přepočítané podle kurzu stanoveného Řídicím orgánem IROP k 31. 10. 2018 dle Evropské 
centrální banky. Rozdíl činí cca 4 mil. Kč, o které bude alokace IROP pro území MAS Litomyšlsko 
nižší.  
MAS je nyní povinna podat žádost o změnu SCLLD dle MPIN, zejm. upravit finanční plán IROP, 
a v ní zohlednit reálné čerpání za rok 2018, aktualizovaný předpoklad čerpání v dalších letech 
(v obou případech jde pouze o administrativní přesuny mezi jednotlivými lety) i novou nižší 
celkovou alokaci MAS v IROP v důsledku změny kurzu CZK/EUR.  
Výše zmíněnou částku (rozdíl cca 4 mil. Kč) navrhly kancelář MAS a Rozhodovací orgán MAS 
ušetřit v opatření 1.1.3 Podmínky pro sociální služby a aktivity – nedočerpané prostředky 
z loňské výzvy MAS na komunitní centra + omezení prostředků pro plánovanou výzvu MAS 
na sociální bydlení, na něž je možné žádat z řady jiných dotačních titulů vč. národních. 
Navrhovanou úpravu finančního plánu SCLLD pro IROP v důsledku vývoje kurzu CZK/EUR 
znázorňuje následující tabulka:  

Opatření SCLLD 
Původní alokace 

(v tis. Kč) 
Nová alokace 

(v tis. Kč) 

1.1.2 Podmínky pro místní vzdělávání  
(předškolní, základní, střední a vyšší odborné, zájmové, 
neformální a celoživotní vzdělávání) 

23 216,00 23 216,00 

1.1.3 Podmínky pro sociální služby a aktivity  
(sociální služby, komunitní centra, sociální bydlení) 

21 000,00 17 026,62 

1.1.6 Podmínky pro čelení přírodním vlivům a změnám 
klimatu  
(stanice IZS) 

3 000,00 3 000,00 

1.2.3 Podmínky pro bezpečnou alternativní dopravu  
(bezpečnost dopravy – např. chodníky ad.) 

14 000,00 14 000,00 

IROP celkem 61 216,00 57 242,62 

 
Z celkového počtu 32 členů Nejvyššího orgánu MAS se vyjádřilo 18 hlasujících, kteří s touto 
změnou souhlasili. Zbylých 14 členů se nevyjádřilo, tedy nezúčastnili se hlasování. Změna 
finančního plánu IROP navržená dle e-mailu ze dne 26. 3. 2019, 16:01 tak byla schválena ke dni 
29. 3. 2019 nadpoloviční většinou všech členů, přičemž složení hlasujících plnilo podmínky 
usnášeníschopnosti. 
 
USNESENÍ Nejvyššího orgánu Místního partnerství MAS Litomyšlsko o.p.s. 
č. NO/01/06/2019: 
Nejvyšší orgán Místního partnerství MAS Litomyšlsko o.p.s. schválil výše navrženou změnu 
finančního plánu SCLLD pro IROP (současně pověřil zaměstnance kanceláře MAS Litomyšlsko 

mailto:mas-lit@seznam.cz


 

MAS Litomyšlsko o.p.s. IČO: 27506096 SÍDLO: Borská 125, Proseč 539 44 
TELEFON: +420 733 705 320 E-MAIL: mas-lit@seznam.cz BANKOVNÍ SPOJENÍ: 1217467319/0800 

4 

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) a potvrzuje své hlasování per rollam. 
 
Úprava preferenčního kritéria věcného hodnocení – způsob hodnocení projektů v PRV 
Úprava se týká kritéria „Zkrácená doba realizace projektu“, jehož původní znění se teprve 
v průběhu administrace a realizace projektů podpořených z 1. výzvy MAS v rámci PRV ukázalo 
jako problematické. Z důvodu aktuálních komplikací žadatelů/příjemců v souvislosti s tímto 
preferenčním kritériem a na základě následné komunikace se SZIF je MAS nucena provést níže 
popsanou úpravu jeho znění. Předkládané řešení již bylo kanceláří MAS konzultováno se SZIF 
a s Rozhodovacím orgánem MAS. Bodové ohodnocení tohoto kritéria, jeho jednotlivých hladin 
zůstává pro všechny Fiche stejné jako ve verzi schválené Nejvyšším orgánem MAS na jednání 
dne 19. 2. 2019. 
Původní znění: 

Hodnotí se menší počet dní realizace projektu dle dat uvedených v Žádosti o dotaci v den jejího podání na MAS 
jako dny začátku a konce projektu (dle polí Předpokládané datum zahájení fyzické realizace projektu a 
Předpokládané datum ukončení fyzické realizace projektu).  
Kontrola proběhne dle Žádosti o platbu. 

Hladiny bodového hodnocení: 

nejvýše 90 dní (délka realizace projektu včetně prvního a posledního dne) 

nejméně 91 dní a současně nejvýše 180 dní (délka realizace projektu včetně prvního a posledního dne) 

nejméně 181 dní a současně nejvýše 270 dní (délka realizace projektu včetně prvního a posledního dne) 

nejméně 271 dní a současně nejvýše 360 dní (délka realizace projektu včetně prvního a posledního dne) 

361 dní a více (délka realizace projektu včetně prvního a posledního dne) 

Nové znění: 
Dobou realizace se rozumí doba mezi dnem podpisu Dohody o poskytnutí dotace a dnem podání Žádosti 
o platbu na RO SZIF. Tyto hraniční dny se do doby realizace nezapočítávají.  
Hodnocení proběhne na základě Žádosti o dotaci. Kontrola bude probíhat dle případných Hlášení o změnách 
a dle Žádosti o platbu. 

Hladiny bodového hodnocení: 

nejvýše 90 dní (doba realizace bez obou hraničních dní) 

nejméně 91 dní a současně nejvýše 180 dní (doba realizace bez obou hraničních dní) 

nejméně 181 dní a současně nejvýše 270 dní (doba realizace bez obou hraničních dní) 

nejméně 271 dní a současně nejvýše 360 dní (doba realizace bez obou hraničních dní) 

361 dní a více (doba realizace bez obou hraničních dní) 

 
Z celkového počtu 32 členů Nejvyššího orgánu MAS se vyjádřilo 18 hlasujících, z nichž 15 
s touto úpravou souhlasilo a 3 se zdrželi hlasování. Zbylých 14 členů se nevyjádřilo, tedy 
nezúčastnili se hlasování. Úprava preferenčního kritéria věcného hodnocení PRV navržená 
dle e-mailu ze dne 26. 3. 2019, 16:01 tak byla schválena ke dni 29. 3. 2019 nadpoloviční 
většinou všech členů, přičemž složení hlasujících plnilo podmínky usnášeníschopnosti. 
 
USNESENÍ Nejvyššího orgánu Místního partnerství MAS Litomyšlsko o.p.s. 
č. NO/02/06/2019: 
Nejvyšší orgán Místního partnerství MAS Litomyšlsko o.p.s. schválil výše navrženou změnu 
preferenčního kritéria „Zkrácená doba realizace projektu“ věcného hodnocení PRV a potvrzuje 
své hlasování per rollam. 
 

mailto:mas-lit@seznam.cz


 

MAS Litomyšlsko o.p.s. IČO: 27506096 SÍDLO: Borská 125, Proseč 539 44 
TELEFON: +420 733 705 320 E-MAIL: mas-lit@seznam.cz BANKOVNÍ SPOJENÍ: 1217467319/0800 

5 

4. Výběrový orgán na období od 27. 6. 2019 do 26. 6. 2020 
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. 2019 do 26. 6. 2020. 
 

Subjekt Sektor Zájmová skupina 

Sbor dobrovolných hasičů Česká Rybná,  
IČ 68248326, Česká Rybná 96, 539 44 Proseč 

soukromý Sport 

Spolek archaických nadšenců,  
IČ 22834672, Sebranice 8, 569 62 

soukromý Kultura a život v obci 

Město Litomyšl,  
IČ 00276944, Bří Šťastných 1000, 570 01 Litomyšl 

veřejný Samospráva 

Michal Kortyš,  
Jiráskovo náměstí 55, 570 01 Litomyšl 

soukromý Obyvatelstvo 

Mgr. Ivona Nešporová,  
Voděrady 90, 566 01 

soukromý Obyvatelstvo 

Městys České Heřmanice,  
IČ 00278661, České Heřmanice 75, 565 52 

veřejný Samospráva 

Sdružení obcí Toulovcovy Maštale,  
IČ 70935840, Borská 125, 539 44 Proseč 

veřejný Cestovní ruch 

Řeznictví Sloupnice s.r.o.,  
IČ 60915901, Dolní Sloupnice 134, 565 53 

soukromý 
Zemědělství a 
potravinářství 

Zemědělské družstvo „Růžový palouček“,  
IČ 00129771, Morašice 180, 569 51 

soukromý 
Zemědělství a 
potravinářství 

Mgr. Romana Titová,  
Budislav 16, 569 65 

soukromý Obyvatelstvo 

Oblastní charita Nové hrady u Skutče,  
IČ 60102411, Chotovice 31, 570 01 

soukromý 
Sociální a 
zdravotnické služby 

 
USNESENÍ Nejvyššího orgánu Místního partnerství MAS Litomyšlsko o.p.s. 
č. NO/03/06/2019: 
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. 2019 do 26. 6. 2020. 
 
Pro usnesení:  19 
Proti usnesení: 0 
Zdržel/i se:  0 
 

5. Audit a výroční zpráva 2018 
Nejvyšší orgán MAS se seznámil s výsledky externího auditu MAS Litomyšlsko o.p.s. za rok 
2018. Bylo konstatováno, že zpráva auditora neobsahuje žádná negativní zjištění, nezávislý 
auditor při ověření oddělené účetní evidence, účetní závěrky ani výroční zprávy nenalezl žádná 
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závažná pochybení. Jím vznesená doporučení a návrhy na opatření budou do budoucna 
zohledněny a zapracovány, odrazí se v administrativních procesech. 
Nejvyššímu orgánu MAS byla dále předložena Výroční zpráva o činnosti a hospodaření 
Místního partnerství MAS Litomyšlsko o.p.s. za rok 2018 (součást Výroční zprávy MAS 
Litomyšlsko o.p.s. za rok 2018). 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/04/06/2019: 
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 2018 (součást Výroční 
zprávy MAS Litomyšlsko o.p.s. za rok 2018) ve znění, které bylo předmětem auditu. 
 
Pro usnesení:  19 
Proti usnesení: 0 
Zdržel/i se:  0 
 

6. Účetnictví a zpráva o kontrolní činnosti 2018 
Předseda Kontrolního orgánu MAS předal Nejvyššímu orgánu MAS Zprávu o kontrolní činnosti 
za rok 2018. 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. 
 

7. Žádost o přijetí nového partnera v rámci MAS Litomyšlsko 
Žadatelem je spolek ECCE TISOVÁ, z.s. (IČ 26988721, Tisová 126, 566 01) (www.tisova.cz – 
Organizace, spolky – ECCE Tisová). Proběhla diskuze. 
 
USNESENÍ Nejvyššího orgánu Místního partnerství MAS Litomyšlsko o.p.s. 
č. NO/05/06/2019: 
Nejvyšší orgán Místního partnerství MAS Litomyšlsko o.p.s. schvaluje uzavření partnerské 
smlouvy se spolkem ECCE TISOVÁ, z.s. (IČ 26988721, Tisová 126, 566 01). 
 
Pro usnesení:  19 
Proti usnesení: 0 
Zdržel/i se:  0 
 

8. Mid-term evaluace realizace SCLLD 
Ředitel MAS seznámil Nejvyšší orgán MAS s průběhem, procesy a dosavadními závěry 
střednědobé evaluace realizace SCLLD a s předpokladem jejího dokončení. Členové Nejvyššího 
orgánu MAS byli do procesu také zapojeni, zejm. v rámci tzv. focus groups. Finální evaluační 
zpráva bude následně předložena příslušným orgánům MAS k projednání a schválení a 
odevzdána na MMR-ORP.  
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Nejzásadnější dosavadní závěry jsou následující:  
OP Zaměstnanost – přesun veškerých nedočerpaných prostředků, které zbyly z dosavadních 
projektů/výzev MAS v opatřeních 2.1.1 Podpora činnosti sociálních služeb a 2.1.2 
Zaměstnávání sociálně znevýhodněných osob (tj. sociální podnikání), na projekty/výzvy MAS 
v opatření 2.1.3 Skloubení rodinného a pracovního života (tj. příměstské tábory a školní kluby);  
Program rozvoje venkova (PRV) – přesun veškerých nedočerpaných prostředků, které zbyly 
ze všech dosavadních projektů/výzev MAS, na projekty/výzvy MAS v rámci nového článku 20 
PRV 19.2.1, tzn. na následující aktivity:  

a) veřejná prostranství v obcích,  
b) mateřské a základní školy,  
c) hasičské zbrojnice,  
d) obchody pro obce,  
e) vybrané kulturní památky,  
f) kulturní a spolková zařízení včetně knihoven,  
g) stezky,  
h) muzea a expozice pro obce. 

 
 
 
Proseč 7. 6. 2019 
 
 
 

.................................. 
    František Bartoš 

    (Mikroregion Litomyšlsko) 
  (ověřovatel zápisu) 

 
..................................      .................................. 
   Blanka Vopařilová             Petr Vomáčka 

(Oblastní charita Nové Hrady u Skutče)       (ředitel MAS Litomyšlsko o.p.s.) 
   (ověřovatel zápisu)              (zapisovatel) 
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