Zápis z jednání Monitorovacího výboru MAS Region Pošembeří,
o.p.s.
konaného dne 10.5.2012 od 18 hod v prostorách kanceláře MAS,
Nám. A. z Pardubic 56, Český Brod
Přítomni: dle prezenční listiny
Omluveni: Szaboová
Zapsala: ing. Šárka Pučálková
Ověřovatelé zápisu: Gabriela Záhrobská, Karel Stehlík

Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Volba nového předsedy
Monitoring zrealizovaných projektů
Mechanismus výběru kontroly zrealizovaných projektů
Zpracování výsledků kontroly ex-post
Brožura hotových projektů
Účast na veřejných obhajobách (čt a popř. pá 24. - 25. 5. 2012)
Monitorovací zpráva 1. etapa roku 2012 – projednání
Zakoupení videokamery a nahrávání propagace (hotové projekty)

Jelikož se odstupující předseda zdržel, bod číslo 1. se přesunul na závěr jednání.
Ad bod 2) Monitoring zrealizovaných projektů
slovo si vzala paní Záhrobská a paní Pučálková. Informovaly přítomné o zrealizovaných projektech, o
počtu a jejich stavu. Informovala o 18 projektech, jež jsou k dnešnímu dni již rok zrealizovány. Dále
informovaly o nutnosti monitoringu těchto projektů. Podaly návrh na kontrolu 7 projektů a zeptaly se
na názor MoVý, který s monitoringem souhlasil, jen upravil vybrané projekty ke kontrole.
Projekty byly vybírány na základě zjištěných nedostatků, možnostech poškození a dále dle zastoupení
v kategoriích (druhů), aby byla zajištěna různorodost projektů.

Kontrolované projekty, na nichž se shodlo MoVý a kancelář budou
1. Dobročovice - Dobrák - dětské hřiště – monitorovat bude p. Mašková
2. Doubravčice - Čihadlo o.s. – fasáda - monitorovat bude p. Stehlík
3. Město Úvaly – zeleň - monitorovat bude p. Mašková
4. Český Brod - TJ Slavoj - kabiny na Kutilce - monitorovat bude p. Vomáčková
5. Obec Chrášťany – silnice, chodník, hřiště (3 projekty) - monitorovat bude – p. Stehlík
6. Město Český Brod - Škvárovna - sad. úpravy - monitorovat bude p. Tlamichová
7. Obec Rostoklaty - rekonstrukce kuchyně, šatna kulturního domu - monitorovat bude – p.
Svobodová
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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 19. 6. 2012. Materiály budou odevzdány osobně či poštou do kanceláře
nejpozději 20. 6. 2012.
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.
Ad 3) Mechanismus výběru kontroly zrealizovaných projektů
Systém kontroly byl navržen tento:
Každý rok se vybere:
a) 7 projektů ke kontrole (pro každého člena MoVý 1 projekt)
b) 20% z již uzavřených projektů (čímž se každý rok bude kontrolovat více a více projektů)
MoVý schválil variantu b)
Systém výběru byl navržen takto:
a) kancelář navrhne po uváženém výběru a MoVý schválí nebo vybere - po zralé úvaze jiné projekty
b) losem
MoVý schválil variantu a)
Ad 4) Zpracování výsledků kontroly ex-post
Do 20. června dodat osobně či zaslat materiály poštou do kanceláře Regionu Pošembeří. Kontrolní list
kontroly ex-post musí být originál.
ad 5) Brožura hotových projektů
Za kancelář si vzala nejdříve slovo paní Záhrobská a doplňovala ji postupně paní Pučálková a pan
Oliva. Kancelář navrhla Brožuru hotových projektů o velikosti A4 - skládačka, kterou by vyhotovila
sama kancelář. Na každé složené straně by byly umístěny dva projekty s tím, že dvě strany by se
věnovaly informaci o MAS a celkovému přehledu.
Kancelář navrhla projekty rozdělit do těchto kategorií:
1. Dětská hřiště
2. Infrastruktura (chodníky, silnice, osvětlení)
3. Vnitřní vybavení
4. Rekonstrukce budov vnitřní
5. Rekonstrukce budov vnější
6. Sportoviště
7. Veřejné prostranství
8. Podnikatele
Navržené projekty do Brožury byly tyto:
1. Dětská hřiště: Sluštice, Chrášťany (3 hřiště)
2. Infrastruktura (chodníky, silnice, osvětlení): Sibřina (veřejné osvětlení)
3. Vnitřní vybavení: Rostoklaty Kulturák, Družina Kounice, Jirny (Kulturní dům)
4. Rekonstrukce budov vnitřní: Úvaly Rybáři, Přišimasy Mateřské centrum,
5. Rekonstrukce budov vnější: Tismice střecha kulturáku
6. Sportoviště: Úvaly Hřiště,
7. Veřejné prostranství: Český Brod - Škvárovna
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8. Podnikatele: Limuzy - Coombes
Bylo navrženo celkem 12 projektů. Vybírány byly dle zastoupení v kategorii, další hledisko by bylo
takové, aby bylo zastoupeno co nejvíce území obcí v regionu. Jde o cca 35 % uzavřených projektů.
Brožura by obsahovala:
1. Místo, kde se projekt nachází; 2. Jméno žadatele; 3. O co v projektu jde (anotaci, nikoli jen název
projektu); 4. Cca 1-2 věty čím je projekt zajímavý.
Navržené řešení - skládačka ve velikosti A4, složená na čtvrtiny.
Na základě návrhu kanceláře byla rozpoutána debata, díky níž vzniklo trochu jiné řešení. Skládačka
ano i velikost A4, ale rozvržení jiné. Každá strana bude věnována jedné kategorii. S rozdělením do
kategorií MoVý souhlasí. V záhlaví strany bude umístěna fotografie bez popisu, která charakterizuje
kategorii a pod fotografií budou abecedně vyjmenované všechny zrealizované projekty ze stejné
kategorie. Ke každému projektu bude uveřejněna informace: Název žadatele, název projektu, celkové
výdaje projektu, celková výše přiznané dotace, popř. o co v projektu jde a čím je projekt zajímavý.
Tam kde je projektů v kategorii málo, bude využita stránka i pro MAS – informace o MAS a celkový
přehled.
Zazněl i návrh z řad MoVý o možnosti soutěže o poznání všech 8 fotografií a jejich místa vyfocení –
obec. Kdo by poznal všechny obce a místa dostal by hodnotnou odměnu od kanceláře MAS.
ad 6) Účast na veřejných obhajobách (čt a popř. pá 24. - 25. 5. 2012)
Kancelář informovala členy MoVý o veřejných obhajobách projektů žadatelů do 6. výzvy SPL a dala
jim návrh, aby se zúčastnili těchto obhajob. Obhajoby jim přinesou velké plus – znalost projektu již
před dokončením. Díky tomu může být lépe vnímán monitoring po realizaci projektu, kterého se
MoVý zúčastnit musí.
ad 7) Monitorovací zpráva 1. etapa roku 2012 – projednání
Kancelář informovala MoVý o zpracování Monitorovací zprávy (1. etapa roku 2012), prošla celou již
sepsanou zprávu se členy MoVý a nechala je k daným oblastem vyjádřit. Poznámky předem zaslal
z MoVý jen pan Ciniburk.
ad 8) Zakoupení videokamery a nahrávání propagace (hotové projekty)
Kancelář se ptala na názor MoVý, zda doporučuje zakoupení videokamery pro potřeby kanceláře a o
možnosti nahrávání veřejných obhajob, realizovaných projektů, zrealizovaných projektů a k propagaci
MAS. MoVý doporučil zakoupení videokamery, ale nesouhlasí s nahráváním veřejných obhajob,
jelikož se domnívá, že by mohl být problém ohledně souhlasu s nahráváním a uveřejněním.
ad 1) Volba nového předsedy
S tímto bodem se čekalo na rezignujícího předsedu pana Ciniburka, který se omlouval a nahlásil
pozdní příchod, bohužel nedorazil ani do konce jednání a tak se k volně nového předsedy přistoupilo
bez jeho účasti. Na základě návrhů z řad MoVý byli navrženi p. Tlamichová a p. Stehlík. Paní
Tlamichová se vzdala být předsedkyní. Hlasovalo se o novém předsedovi MoVý p. Stehlíkovi. Pan
Stehlík byl jednohlasně zvolen (hlasovali přítomní: p. Svobodová, p. Tlamichová, p. Vomáčková, p.
Mašková zdržel se p. Stehlík. Nepřítomní nehlasovali p. Ciniburk a paní Szabóová)
Závěr
V Českém Brodě 10. 5. 2012
Zapisovatel: : Ing. Šárka Pučálková ………………………………………………………………………………………………..
Ověřovatelé: Ing. Gabriela Záhrobská a Karel Stehlík …………………………………………………………………….
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