
Monitorovací zpráva o činnosti MAS 

 
 

 

 
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 

Zpráva za období: 1. 9. 2012 - 31. 12. 2012 

 
Název MAS:  Místní akční skupina Pobeskydí – zájmové sdružení právnických osob 

 
zpracovatel zprávy  

(jméno, příjmení, funkce):  Věra Kratochvílová, manažerka MAS 

kontakt:   tel.: +420 558 431 068, +420 608 770 496, 

e-mail:kratochvilova@pobeskydi.cz 
 

1. Popis činnosti MAS při realizaci SPL za sledované období: 

- 3. 9. – 4. 9. 2012 Třanovice: příjem a ukončení příjmu žádostí o dotaci do 

7. výzvy 

- 3. 9. – 6. 9. 2012 Třanovice: příprava podkladů a zpracování žádosti 

o proplacení dotace MAS 

- 5. 9 – 10. 10. 2012 Třanovice: administrativní kontrola žádostí o dotaci 

přijatých v 7. výzvě - žadatelé byli vyzváni k doplnění a opravě žádostí, všichni 

splnili, žádný projekt nebyl vyřazen 

- 6. 9. 2012 Čeladná: kontrola vytvoření pracovních míst projektu Obec 

Čeladná, Rekonstrukce zdravotního střediska na mateřskou školku, 3. výzva 

(10. kolo příjmu PRV), bez závad a nedostatků 

- 6. 9. 2012 Třanovice: návštěva delegace Asociace pro vzdělávání a regionální 

rozvoj ze Srbska – konzultace k metodě LEADER 

- 7. 9. 2012 Třanovice: návštěva zástupců MAS Slezská brána – konzultace 

k činnostem MAS 

- 7. 9. 2012 SZIF Opava: předložení žádosti o proplacení režijních výdajů MAS 

za 2. etapu 2012 

- 13. 9. 2012 Bělotín: účast na semináři „Jak na Integrované strategie rozvoje 

území pro MAS“ – shrnutí důvodů příprav strategie, osnova zjednodušené 

strategie, komunitní plánování v tvorbě ISRÚ, analytická, návrhová 

a implementační část, rozbor témat, harmonogramy, doporučení 

- 13. 9. 2012 Bělotín: účast na jednání KS NS MAS MSK; Standardy MAS, 

příprava společné publikace LEADER v MSK, příprava na valnou hromadu NS 

MAS ČR v Nových Hradech, příprava ČS – PL konference na Rejvízu 

- 3. 10. 2012 Dolní a Horní Domaslavice: kontrola projektu Přemysl Motička, 

Nákup diskového podmítače, 6. výzva (15. kolo příjmu PRV), bez závad 

a nedostatků 

- 11. 10. 2012 Třanovice: školení výběrové komise v souvislosti s výběrem 

projektů předložených v 7. výzvě (17. kolo příjmu PRV) 

- 18. 10. 2012 Třanovice: veřejná prezentace žádostí o dotaci v 7. výzvě 

a výběr projektů 

- 22. 10. 2012 Albrechtice: kontrola projektu Eva Nohelová, Modernizace určená 

pro chov koní, 4. výzva (13. kolo příjmu PRV), bez závad a nedostatků 

- 23. 10. 2012 SZIF Opava: předložení vybraných žádostí o dotaci v 7. výzvě 

(17. kolo příjmu PRV) 

- 30. 10. 2012 Metylovice: kontrola projektu Obec Metylovice, Stavební úpravy 

v mateřské škole v Metylovicích, 6. výzva (15. kolo příjmu PRV), bez závad 

a nedostatků 

- 30. 10. 2012 Fryčovice: kontrola projektu Obec Fryčovice, Revitalizace 

zahrady MS Fryčovice, 3. výzva (10. kolo příjmu PRV), bez závad a nedostatků 

- 1. 11. – 14. 11. 2012 Třanovice: zpracování a připomínkové řízení interního 

předpisu pro postup výběru projektů 

- 1. 11. – 14. 11. 2012 Třanovice: nábor nových členů MAS z důvodu změn 

Pravidel IV.1.1 

- 1. 11. – 16. 11. 2012 Třanovice: nábor členů do nově ustavovaných 

pracovních skupin MAS 
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- 1. 11. 2012 Ostrava: účast na semináři Vazby zákona o DPH na účetnictví – 

praktické ukázky DPH v přeshraniční platbě, přenesená daňová povinnost, 

ručení za nezaplacenou daň apod. - využitelné při kontrolách žádostí 

o proplacení v opatření IV.1.2 (konzultováno na RO SZIF, výdaje jsou 

způsobilé do výše pracovního úvazku účetní) 

- 1. 11. 2012 Třanovice: objednáno novoroční přání v podobě kalendáře 

realizovaných projektů ve 3. výzvě (10. kolo příjmu PRV) k propagaci MAS 

a PRV s termínem dodání 10. 12. 2012. Po dodání bylo zboží reklamováno 

a faktura do vyřešení nezaplacena – chybí závěs, stojánek se ve zlomu třepí 

(splatnost FP 26. 12. 2012) 

- 12. 11. 2012 Komorní Lhotka: kontrola projektu Karel Poncza, Nákup 

zemědělské techniky, 6. výzva (15. kolo příjmu PRV), bez závad a nedostatků 

- 14. 11. 2012 Frýdlant nad Ostravicí: účast na slavnostním zahájení provozní 

fáze projektu T E R M O  Frýdlant n. O. s.r.o., Vybavení posilovny sportovního 

centra Giff Aréna, 6. výzva (15. kolo příjmu PRV), článek bude publikován ve 

Zpravodaji č. 7 

- 15. 11. 2012 Třanovice: návštěva zástupců MAS Bohumínsko, z.s.p.o za 

účelem získání zkušeností s chodem místní akční skupiny – administrativní 

postupy, účetnictví apod. 

- 16. 11. 2012 Krásná: účast na slavnostním zahájení provozní fáze projektu 

Obec Krásná, Inovace hasičské zbrojnice - centra kulturního dění obce Krásná, 

6. výzva (15. kolo příjmu PRV), článek bude publikován ve Zpravodaji č. 7 

- 21. 11. 2012 Horní Tošanovice: kontrola projektu TOZOS spol. s r.o., 

Modernizace stájí pro skot, 3. výzva (10. kolo příjmu PRV), bez závad 

a nedostatků 

- 21. 11. 2012 Opava: účast na semináři Mikrozdroje vodní energie jako součást 

energetické soběstačnosti obce – vzdělávání zaměstnanců MAS k uplatnění pro 

ČOV v obcích - Fiche č. 5 Životní prostředí a infrastruktura, opatření III.2.1.1. 

PRV 

- 22. 11. 2012 Třanovice: zasedání programového výboru (PV), informace 

o ISRÚ 2014+, ustavení odborných pracovních skupin; rozšíření členské 

základny, změny ve složení PV, úprava Statutu PV, interní předpis pro postup 

výběru projektů, změny Stanov a dodatek pracovní smlouvy ředitele MAS – 

vše v souvislosti s Pravidly MAS platnými od 1. 1. 2013 

- 26. 11. 2012 Morávka: kontrola projektu REIT Jízdárna pod Lipovým s.r.o., 

Rozšíření ubytovací kapacity na Penzionu Jízdárna, 4. výzva (13. kolo příjmu 

PRV), navrženy sankce kontrolory SZIF 

- 26. – 28. 11. 2012 území MAS Vladař: exkurze v MAS Vladař „Okolo vrchu 

Vladaře, aneb příklady dobré praxe“ - zpráva bude publikována ve Zpravodaji 

č. 7 

- 28. 11. 2012 Dolní Tošanovice: kontrola projektu Obec Dolní Tošanovice, 

Stavební úpravy objektu TJ Dolní Tošanovice - II. Etapa, 4. výzva (13. kolo 

příjmu PRV), bez závad a nedostatků 

- 3. 12. 2012 Opava: předložení doplněných žádostí o dotaci po AK SZIF, 7. 

výzva; HoZ č. 2 obec Krásná 6. výzva (15. kolo příjmu PRV) 

- 4. 12. 2012 Praha: účast na semináři k opatření III.4.1 Získávání dovedností, 

animace a provádění, přínosné informace vzhledem k patronaci nad nově 

založenými MAS 

- 10. 12. 2012 Hradec nad Moravicí: jednání KS NS MAS MSK - průběh přípravy 

ISRÚ jednotlivých MAS a jejich koordinace, nominace expertů do pracovních 

skupin pro nové operační programy 2014+, diskuse nad právní formou MAS 

a NS MAS ČR, příprava volební valné hromady, spolupráce s Krajským úřadem 

MSK 

- 11. 12. 2012 Třanovice: zasedání valné hromady – změny v orgánech, 

schválení přijetí nových členů, odborné pracovní skupiny, změny Stanov, 

Interní předpis pro postup výběru projektů, harmonogram výzev 2013, členské 

příspěvky na rok 2013 a následné zajištění úkolů z těchto změn vyplývajících 
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- 13. 12. 2012 Řepiště: účast na jednání SPOV MSK – zpráva o činnosti, 

zkušenosti účastníků soutěže Vesnice roku 2012, kalendář činností SPOV ČR 

2013, opatření k obhájení dotačního titulu POV v krajském rozpočtu, 

prezentace MAS 

- 13. 12. 2012 – Frýdek-Místek: finanční úřad - žádost o potvrzení bezdlužnosti 

k podpisu Dodatku k Dohodě na rok 2013 

- 18. 12. 2012 Janovice: účast na zasedání člena MAS Pobeskydí svazku obcí 

Zájmové sdružení Frýdlantsko-Beskydy, předání informací o průběhu 

a přípravě výzev k podávání žádostí o dotaci 

- průběžně Třanovice: poskytování poradenství MAS Slezská brána a MAS 

Jablunkovsko v administrativních činnostech a při přípravě podání žádosti 

o dotaci do opatření III.4.1 PRV, poskytování konzultací žadatelům před 

podáním žádosti o dotaci, poskytování konzultací příjemcům dotací v průběhu 

realizace projektů, kontrola žádostí o proplacení dotace, monitoring projektů, 

zpracování Monitorovací zprávy o realizaci SPL MAS Pobeskydí k 31. 12. 2012 

a dalších dokumentů MAS (jako např. Seznamy: členů MAS, rozhodovacích 

orgánů a zaměstnanců = zvýšené výdaje na telefony při zjišťování dat 

narození členů), aktualizace webu, příprava a provedení jednotlivých akcí, 

organizační záležitosti apod. 

 

2. Problémy při realizaci SPL: 

- Po podání žádosti o proplacení dotace projektu REIT Jízdárna pod Lipovým 

s.r.o. Rozšíření ubytovací kapacity na Penzionu Jízdárna, 4. výzva (13. kolo 

příjmu PRV) byly zjištěny změny v projektu, které nebyly příjemcem dotace 

nahlášeny, přestože všichni příjemci byli o této povinnosti pracovníky MAS 

informováni jak osobně, tak i na školení pro příjemce dotace. 

- Po úspěšném odvolání proti ukončení administrace projektu žadatele 

Slavomíra Žilinského „Hiporestaurace s ubytováním“ (6. výzva, 15. kolo 

příjmu PRV) nebyla doposud žádost o dotaci ze strany SZIF schválena. 

Vznikají nám problémy s naplněním parametrů pro Fiche č. 4 Cestovní ruch 

stanovené v SPL. 

 

3. Opatření na vyřešení problémů, příp. předcházení: 

Provedeme přepočet alokací na jednotlivá fiche v 8. a 9. výzvě před výběrem 

projektů tak, aby byl v co největší míře splněn finanční plán stanovený v SPL. 

 

4. Změny: 

- SPL – beze změn 

- Fiche – beze změn 

 

5. Souhrn za projekty IV.1.2: 

Počet nově přijatých žádostí o dotaci: 17 (příjem žádostí probíhal od 20. 8 do 

4. 9. 2012) 

 Počet Hlášení o změnách posuzovaných ze strany MAS: 15 

 Počet Žádostí o proplacení zkontrolovaných MAS: 10 

 Počet provedených návštěv/konzultací k projektům: 

na místě realizace: 0 

ostatní:  

 v kanceláři MAS: 21 

 telefonicky: 22 

 e - mailem: 20 

Počet účastí na kontrolách SZIF: 10 

 Další: 0 

 

6. Zaměstnanci (na IV.1.1) 
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Jméno, příjmení 
Pracovní 

smlouva/D
PP/DPČ 

Úvazek1/počet 
odpracovaných 

hodin2 
Náplň práce Poznámka 

Ing. Oto Onderek PS 40/532 
Manažer pro realizaci 
SPL, ředitel 

 

Věra Kratochvílová PS 40/532 Manažerka MAS  

Ing. Krystyna 
Nováková 

PS 20/254 Účetní-ekonom 
Poloviční 
pracovní úvazek 

Ing. Aneta Struhalová PS 40/526 
Administrátorka 
projektů 

 

 
7. Popis ostatních činností MAS (nesouvisejících přímo s realizací SPL, např. 

dle ISÚ): 

Ostatními činnostmi jsou naplňování ISÚ a činnost komerční k získání finančních 

prostředků na financování nezpůsobilých výdajů: 

- zpracována 1 žádost o dotaci z programu MSK RRC/02/2009 

- probíhá administrace projektu Přístavba tělocvičny ZŠ v Soběšovicích 

v programu ROP MS 

- v souvislosti s přípravou založení MAS Slezská brána poskytujeme poradenské 

služby (20. 9. 2012 Sviadnov: účast na ustavující valné hromadě MAS Slezská 

brána, z.s.p.o.) 

 

8. Další činnosti na podporu udržitelného rozvoje venkova: 

- průběžně Třanovice: poskytování poradenství zájemcům o dotace z různých 

dotačních programů 

- Regionální tisk: Mikroregion Frýdlantsko-Beskydy, listopad 2012 a Zpravodaj 

Stonávka, prosinec 2012 – publikován článek Na startu tvorby nové strategie 

 

9. Plánované klíčové aktivity v dalším období: 
- účast na valné hromadě NS MAS ČR 

- školení pro vybrané žadatele v 7. výzvě 

- vyhlášení výzvy č. 8 

- školení pro potencionální žadatele v 8. výzvě 

- aktualizace údajů do Monitorovací zprávy o realizaci SPL 

- naplňování SPL MAS Pobeskydí a ISÚ 

- vydání dalších čísel Zpravodaje MAS 

- účast v pracovních skupinách při NS MAS ČR a CSV MZe - připomínkování 

pravidel osy VI. a implementace Národního strategického plánu LEADER 

2014+ 

- zpracování nové integrované strategie rozvoje území 

- pomoc a podpora nově založeným MAS (Slezská brána a Jablunkovsko) 

- publicita SPL a MAS v regionálním tisku 

 
 

Datum: 14. 1. 2013      Podpis: Věra Kratochvílová 

                                                      
1 Týdenní úvazek v hodinách dle PS; celkový úvazek dle DPP 
2 Odpracovaná doba na IV.1.1 v hodinách za sledované období 


