Zápis z jednání Monitorovacího výboru MAS Region Pošembeří, o.p.s.

konaného dne 14. 3. 2013 od 17.30 hod v prostorách kanceláře MAS,

Nám. A. z Pardubic 56, Český Brod

Přítomni: dle prezenční listiny
Omluveni: p. Ciniburk, p. Vomáčková
Zapsala: p. Pučálková
Ověřovatelé zápisu: p. Tlamichová, p. Stehlík

Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.

Volba nového předsedy MoVý (vzhledem k volebnímu plénu, které proběhlo 2/2013)
Rozdělení projektů z výzvy 6,7/2012 a 8/2013
Monitoring zrealizovaných projektů
Rozdělení projektů ke kontrole ex-post (20% z již uzavřených projektů)
Zpracování výsledků kontroly ex-post

ad 1) Volba nového předsedy
Na základě návrhů z řad MoVý byl navržen současný předseda MoVý p. Stehlík. Pan Stehlík byl
jednohlasně zvolen (hlasovali přítomní: p. Svobodová, p. Tlamichová, p. Mašková, p. Szabóová zdržel
se p. Stehlík. Nepřítomní nehlasovali p. Ciniburk a p. Vomáčková)
ad 2) Rozdělení projektů z výzvy 6,7/2012 a 8/2013
Členové Monitorovacího výboru si vybrali z vybraných projektů dle nepodjatosti projekty, které budou
monitorovat. Viz. příloha.
V 6. výzvě se jedná o 10 projektů (rozděleni v příloze tohoto zápisu)
V 7. výzvě se jedná o 15 projektů (rozdělení v příloze tohoto zápisu)
V 8. výzvě se jedná o 28 projektů (rozdělení v příloze tohoto zápisu)
ad 3) Monitoring zrealizovaných projektů
Paní Pučálková informovala přítomné o zrealizovaných projektech, o počtu a jejich stavu. Informovala
o 51 projektech, jež jsou k dnešnímu dni již rok zrealizovány. Dále informovala o nutnosti monitoringu
těchto projektů. Podala návrh na kontrolu 11 projektů a zeptala se na názor MoVý, který
s monitoringem souhlasil. MoVý vybral 11 projektů ke kontrole.
Výběr projektů byl ovlivněn časovým hlediskem poslední kontroly – kontrolou před podáním Žádosti o
proplacení, kontrolou ex-post roku 2012, zastoupením v kategoriích (druhů), aby byla zajištěna
různorodost projektů.
ad 4) Rozdělení projektů ke kontrole ex-post (20% z již uzavřených projektů)
Kontrolované projekty, na nichž se shodlo MoVý a kancelář budou
1) 2009/1/F1/1004, obec Hradešín, výstavba chodníků – p. Mašková (p. Běloch 724/188 989)
2) 2009/1/F5/1018, Neil Coombes, Stínící a tepelná clona – skleník, p. Mašková (p. Coombes
736/765346)
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3) 2009/1/F2/1008, Český rybářský svaz Úvaly, Dostavba zázemí pro rybáře - dokončení hrubé
stavby, p. Svobodová (Kolařík 606/474101)
4) 2009/1/F2/1009, Město Úvaly, Oprava klubovny hasičské zbrojnice - okna, dveře,…, p. Stehlík
(Mudr. Šťastný 281981401)
5) 2010/2/F1/2004, obec Hradešín, Rekonstrukce místní komunikace, p. Mašková (p. Běloch
724/188989)
6) 2010/2/F2/2013, Náboženská obec Církve československé, Oprava církevního domu CČSH v
Úvalech - zateplení, položení dlažby, p. Stehlík (Mgr. Jitka Pokorná 605920773)
7) 2010/2/F1/2005, Obec Rostoklaty, Obnova hřbitova a zeleně na hřbitově, p. Stehlík (Radka
Nováková 724179707)
8) 2011/4/F2/4006, Obec Jirny, Zachování funkčního kulturního domu v Jirnech, p. Tlamichová (Dita
Bělová, 739/001082, ditabel@seznam.cz)
9) 2010/3/F2/3004, Městys Kounice, Tvořivá družina - nové herní, úložné a pracovní vybavení do
školní družiny ZŠ Kounice, p. Stehlík (Sochorová Miroslava 606/747512 obec.kounice@tiscali.cz)
10) 2010/3/F2/3005, Obec Sluštice, Dětské hřiště ve Slušticích - nové oplocené dětské hřiště,
sportovně - herní prvky pro děti do 15 let, p. Szabóová (Antonín Muller 602/229142
obecslustice@obecslustice.cz)
11) 2010/2/F1/2008, Obec Tismice, rekonstrukce veřejného osvětlení, osazení 13 ks svítidel hist.
Typu, p. Vomáčková (ing. Zdražilová 605/488049)
ad 5) Zpracování výsledků kontroly ex-post
Zástupci MoVý si odnesli ze schůzky protokol o kontrole s nadepsaným jménem projektu a kontaktní
osobou. Kancelář jim zašle do e-mailu naskenované Osnovy projektu, závěrečnou zprávu a zprávu po
roce. Kontrola proběhne do 21. 6. 2013. Materiály budou odevzdány osobně či poštou do kanceláře
nejpozději 25. 6. 2012. Kontrolní list kontroly ex-post musí být originál.
Kontrola ex-post se zaměří na věcnou stránku projektu. Zda jsou věci, které byly v projektu slíbeny
uskutečněny - a dále v užívání. Tedy zda proplacené věci v rámci Žádosti o proplacení existují, jsou
funkční a jsou na místě realizace.
Závěr
V Českém Brodě 14. 3. 2013
Zapisovatel: Ing. Šárka Pučálková

…………………………………..

Ověřovatelé:

p. Tlamichová

………………………………….

p. Stehlík

…………………………………..
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