Zápis z jednání Rady
30. května, 2016 14:30 – 16:30 hod, kancelář MAS Jilemnice
Přítomni:

Alena Šedá – Krakonošův ranč, Ing. Ivan Karbusický – Farma HUCUL, Petr Matyáš –
Město Rokytnice nad/ Jizerou, Martin Šnorbert – Město Jilemnice
Věra Nosková – manažerka MAS,
Jana Čechová – Město Jilemnice, Osvald Suss – Obec Roztoky u Jil., Milan Rychtr – obec
Vítkovice, Radka Paulů – Jilemnicko svazek obcí

Program:
1. Úprava rozpočtu projektu.
2. Řízení projektu
3. Další postup práce na projektu MAP Jilemnicko

1. Úprava rozpočtu projektu
Věcné hodnocení podané žádosti MAP Jilemnicko na MŠMT bylo schváleno. MAS
podala odvolání na hodnocení výběrové komise, která požadovala snížit rozpočet
projektu. Odvolání bylo zamítnuto. MAS v rámci partnerství navrhuje stejné procentní
krácení u MAS i u Jilemnicko-svazku obcí. Toto krácení u Jilemnicko-svazku obcí by
neohrozilo vyplácení mzdových nákladů.
Partner Jilemnicko – svazek obcí odmítá krácení z částky, která mu byla vypočtena
v předběžné partnerské smlouvě z 22.1.2016. Důvodem odmítnutí je snížení úvazku u
pracovníka MAS v rámci rozpočtu projektu. Dále Jilemnicko – svazek obcí nemá
možnost tuto změnu v partnerské smlouvě projednat na valné hromadě.
V.Nosková upravila partnerskou smlouvu dle závazného vzoru MŠMT ze dne 16.4.2016.
Znění je předloženo přítomným. Partnerem bude elektronicky podepsáno k vložení do
systému.
Závěr: Rozpočet bude krácen na straně MAS, podrobný rozpočet dle kódů výdajů
bude přiložen ke smlouvě, paušální výdaje partnera budou čerpány v souvislosti
s realizací projektu do 1/2018.
2. Řízení projektu
V. Nosková informovala partnery o postupu prací na Místním akčním plánu Jilemnicko,
který řídí hlavní manažer pan Šimek. Není postupováno dle platné metodiky. Náplně
pracovních schůzek nejsou podkladem pro strategické plánování, školám jsou podávány
nedostatečné informace, projekt je špatně řízen. Na tyto nedostatky upozorňovala p.
Šimka v průběhu realizace a dvakrát za přítomnosti předsedy svazku P. Matyáše. Oba
partneři se vystavují riziku, že projekt nebude proplacen.
Závěr: V.Nosková upozorňuje na špatnou kvalitu práce hlavního manažera p.
Šimka. Partner Jilemnicko - Svazek obcí trvá na obsazení pozice hlavního manažera
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panem Šimkem do září 2016 i když se oba partneři vystavují riziku, že projekt
nebude proplacen.
4. Další postup práce na projektu MAP Jilemnicko
V.Nosková připravila plán práce do září 2016 dle platné metodiky pro zpracování MAP
Jilemnicko a podané žádosti na MŠMT. MAS požaduje jeho plnění, za které ručí hlavní
manažer projektu p. Šimek. MAS může plán práce doplňovat v rámci nutných potřeb
projektu. Jeho plnění bude kontrolováno na společných schůzkách realizačního týmu, ze
kterých bude proveden zápis.
Závěr: Práce na projektu bude pokračovat dle připraveného plánu práce, za jeho
plnění ručí hlavní manažer projektu pan Šimek.

Věra
Nosková
…………………

Digitálně podepsal Věra Nosková
DN: c=CZ, o=MAS "Přiďte pobejt!"
z. s. [IČ 26661675], ou=1, cn=Věra
Nosková, serialNumber=P521345,
title=manažer
Datum: 2016.06.15 16:29:42
+02'00'

Zapsala: Věra Nosková

Alena
Šedá
…………………..………………………
Digitálně podepsal Alena Šedá
DN: c=CZ, o=MAS "Přiďte pobejt!" z. s.
[IČ 26661675], ou=2, cn=Alena Šedá,
serialNumber=P59643, title=předseda
Krakonošův ranč- hospodářské
družstvo,zastoupen Alenou Šedou
Datum: 2016.06.15 16:30:21 +02'00'

Ověřila: Krakonošův ranč – hospodářské družstvo,
zastoupený Alenou Šedou (předsedkyně)
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