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ÚVOD 
 
Aktualizace SPL MAS Pomalší číslo 2 je zaměřena především na provedení střednědobé 

analýzy následujících skutečností: 

• plnění cílů SPL – dílčích aktivit 

• naplnění monitorovacích indikátorů stanovených v SPL pro období 2009 – 2010 

• plnění finančního rozpočtu výzev 

• na základě výše uvedených skutečností stanovení monitorovacích indikátorů pro 

období 2010 

• změny zásadních organizačních otázek MAS, zejména v souvislosti se změnou 

Zákona č. 248/95 Sb. o obecně prospěšných společnostech 

 

Zadáno ke zpracování: 1.11.2010  

Zpracováno: říjen – prosinec 2010 

Zpracovatel: BESI a.s. – facilitátor MAS 

 

 

Na aktualizaci SPL se dále podíleli: 

  pracovníci kanceláře MAS 

  členové Správní rady MAS 

  členové Programového výboru MAS 

  členové Výboru pro výběr a monitorování projektů MAS 

  další subjekty svými připomínkami (obce, ostatní žadatelé) 
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KAPITOLA 1: Dosavadní vývoj výzev v letech 2000 – 2010 

 

Tabulka č. 1 

Výzva číslo 

(rok) 

Předpoklad 

vyhlášení dle 

SPL 

Skutečné datum 

vyhlášení 

1 (2009) srpen 2009 17.8. – 11.9.2009 

2 (2010) březen 2010 22.3. – 16.4.2010 

3 (2010) srpen 2010 16.8. – 10.9.2010 
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KAPITOLA 2: Analýza napl ňování cílů SPL 

Tabulka č. 2 Přehled cílů jednotlivých fichí SPL a jejich dílčí plnění po 1. -  3. výzvě 

Fiche  Cíle fiche stanovené v SPL Cíle naplněné  

v 1. výzvě 

Cíle naplněné  

ve 2. výzvě 

Cíle naplněné  

ve 3. výzvě 

Fiche 1 

ZEMĚDĚLSTVÍ 

 

a) podpora a rozvoj podnikatelských 
subjektů v zemědělství 
b) investice do zemědělských staveb 
a technologií a investic v oblasti 
rostlinné a živočišné výroby 
c) modernizace podniků, zvýšení 
efektivnosti, hospodárnosti 
v zemědělské výrobě, zlepšení 
konkurenceschopnosti 

Fiche nebyla 

vypsána 

Naplněn cíl 

a),b), c) 

Fiche nebyla 

vypsána 

Fiche 2 LESNICKÁ 

INFRASTRUKTURA  

a) budování a údržba lesních cest a 
infrastruktury, cest, stezek a 
chodníků  
b) pořízení strojů na jejich obnovu  
 

Fiche nebyla 

vypsána 

Fiche nebyla 

vypsána 

Fiche nebyla 

vypsána 

Fiche 3 

DIVERZIFIKACE 

a) rozšíření nabídky služeb 
zemědělských subjektů na území 
MAS.  
b) zvýšení ekonomického potenciálu 
pro zemědělskou činnost a zlepšení 
postavení na trhu 

přijat 1 projekt 

– vyřazen pro 

nepřijatelnost – 

cíl nenaplněn 

Fiche nebyla 

vypsána 

Fiche nebyla 

vypsána 

Fiche 4 

CESTOVNÍ RUCH 

a) obnova ubytovacích a 
stravovacích kapacit 
b) podpora agroturistiky a 
souvisejících forem cestovního 
ruchu. 
 

Fiche nebyla 

vypsána 

Fiche nebyla 

vypsána 

Fiche nebyla 

vypsána 

Fiche 5  

ROZVOJ OBCÍ 

 

a) zlepšení kvality zázemí v obcích – 
technická infrastruktura 
b) soustavné a komplexní řešení 
funkčního využití území 
(prostřednictvím tvorby územně 
plánovací dokumentace).  
c) zlepšení podmínek pro život 
obyvatel. 

Fiche nebyla 

vypsána 

Naplněn cíl     

a), c) 

Fiche nebyla 

vypsána 

Fiche 6  

OBČANSKÁ 

VYBAVENOST 

a) zkvalitnění základní nabídky 

služeb v obcích 

b) rozvoj aktivit občanských 

organizací 

Naplněn cíl 

a), b) 

Fiche nebyla 

vypsána 

Naplněn cíl 

a), b) 

Fiche 7  

KULTURNÍ 

DĚDICTVÍ 

 

a) zachování historických hodnot 

území  

b) zvýšení atraktivity regionu 

c) obnova významných památek a 

kulturních prvků regionu, včetně 

historických parků, nebo památných 

stromů 

Fiche nebyla 

vypsána 

Naplněn cíl 

a), b), c) 

Fiche nebyla 

vypsána 
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KAPITOLA 3: Analýza pln ění monitorovacích indikátorů SPL  (MI) 

(SPL MAS Pomalší, kapitola 6.6. Monitoring a naplňování cílů) 

 

Tabulka č. 3 MI stanovené MAS Pomalší pro období 2008 – 2010 (pro 1. až 3. výzvu) 

Název indikátoru Výstupní hodnota Navržené změny 

dle aktualizace 

SPL č. 1  

Počet podpořených podnikatelských subjektů (počet) 2 2 

Počet obnovených památek a významných 

kulturních prvk ů  

(počet) 2 2 

Počet osob využívajících zkvalitněné služby (počet osob) 500 14 500 

Počet zrekonstruovaných a nově vybudovaných 

objektů 

(počet) 6 13 

Výstavba nebo obnova technické infrastruktury  (počet) 2 2 

 

Východiska: 

- výstupní hodnoty musí být naplněny projekty přijatými do konce r. 2010 (tj. v 1., 2. a 

3. výzvě) 

- MAS při vyúčtování projektů požaduje v rámci povinných příloh také povinnou 

přílohu Monitorovací tabulka, kde budou příjemci povinni zaznamenat plnění 

monitorovacích indikátorů 

- v době zpracování aktualizace SPL č. 2 (do 12/2010) proběhly celkem 3 výzvy, bylo 

přijato celkem 29 projektů, vybráno 25 projektů, z toho k výše uvedenému datu bylo 

ukončeno celkem 8 projektů (8 projektů z 1. výzvy)  viz tabulka č. 5 

- z dalších zbývajících přijatých žádostí, které zatím jsou v realizaci a nebyly ukončeny, 

na základě popisu v osnově projektů a dle uvedených termínů ukončení realizace 

jednotlivých projektů, může MAS provést kvalifikovaný odhad naplňování indikátorů 

v rámci přijatých projektů do konce roku 2010 (tj. v 1. až 3. výzvě) – viz tabulka č. 6 
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Tabulka č. 5 Naplnění MI již ukon čenými projekty z 1. – 3. výzvy 

Název monitorovacího 

indikátoru 

Výstupní hodnota za 

MAS  

dle SPL/aktualizace č. 1 

Naplnění MI 

celkem 
1. výzva 

2. 

výzva 

3. 

výzva 

Počet podpořených 

podnikatelských subjektů 

(počet)   

2/2 

0 0 

žá
dn

ý 
z 

pr
oj

ek
tů

 z
at

ím
 n

eb
yl

 u
ko

nč
en

 

žá
dn

ý 
z 

pr
oj

ek
tů

 z
at

ím
 n

eb
yl

 u
ko

nč
en

 

Počet obnovených památek a 

významných kulturních 

prvk ů  

(počet)  

2/2 

0 0 

Počet osob využívajících 

zkvalitněné služby 

(počet osob)  

500/14500 

12 965 12 965 

Počet zrekonstruovaných a 

nově vybudovaných objektů 

(počet)  

6/13 

10 10 

Výstavba nebo obnova 

technické infrastruktury  

(počet)  

2/2 

0 0 

 

Tabulka č. 6 Předpoklad naplnění MI projekty vybranými v 1. – 3. výzvě 

Název monitorovacího 

indikátoru 

Výstupní hodnota za 

MAS  

dle SPL/aktualizace č. 1 

Předpoklad naplnění MI 

celkem 
1. výzva 

2. 

výzva 

3. 

výzva 

Počet podpořených 

podnikatelských subjektů 

(počet)   

2/2 

1 0 0 1 

Počet obnovených památek a 

významných kulturních 

prvk ů  

(počet)  

2/2 

5 1 4 0 

Počet osob využívajících 

zkvalitněné služby 

(počet osob)  

500/14500 

12 965 12 965  1 

Počet zrekonstruovaných a 

nově vybudovaných objektů 

(počet)  

6/13 

18 10 0 8 

Výstavba nebo obnova 

technické infrastruktury  

(počet)  

2/2 

0 0 5 0 
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KAPITOLA 4: Analýza výzev, přijatých a vybraných projektů v období 2009 – 2010 

 (1. – 3. výzva)  

Analýza přijatých projekt ů 1. – 3. výzva 

1. výzva 

Fiche počet přijatých 

projekt ů 

požadavek 

dotace (Kč) 

Alokace 

výzvy dle 

SPL (Kč) 

Naplnění fiche v 

% 

Fiche 3 

Diverzifikace 

1 projekt 1.120.000,- 1.226.168,- 91,4% 

Fiche 6  

Občanská 

vybavenost 

9 projektů 6.541.386,- 6.437.380,- 101,6% 

CELKEM  10 projektů 7.661.386,- 7.663.548,- 99,98% 

 

2. výzva 

Fiche počet 

přijatých 

projekt ů 

požadavek 

dotace (Kč) 

Alokace výzvy 

dle SPL (Kč) 

Naplnění fiche v % 

Fiche 5 

Rozvoj obcí 

6 projektů 4.095.987,- 2.922.565,- 140,15% 

Fiche 7 

Kulturní 

dědictví 

4 projekty 1.262.118,- 1.095.962,- 115,16% 

 10 projektů 5.358.105,- 4.018.527,- 133,33% 

 

3. výzva 

Fiche počet 

přijatých 

projekt ů 

požadavek 

dotace (Kč) 

Alokace výzvy 

dle SPL (Kč) 

Naplnění fiche v 

% 

Fiche 1 

Zemědělství 

1 projekt 546.250,- 1.095.962,- 49,84% 

Fiche 6 

Občanská 

vybavenost 

8 projektů 4.154.348,- 2.191.925,- 189, 52% 

 9 projektů 4.700.598,- 3.287.887,- 142,97% 
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Analýza vybraných projektů: 

1. výzva 

Fiche počet 

přijatých 

projektů 

požadavek 

dotace (Kč) 

Alokace 

výzvy dle 

SPL (Kč) 

počet vybraných 

projektů* 

rozděleno 

Fiche 3 

Diverzifikace 

1 projekt 1.120.000,- 1.226.168,- 1(0) 0,- 

Fiche 6  

Občanská 

vybavenost 

9 projektů 6.541.386,- 6.437.380,- 9 6.541.386,- 

 10 projektů 7.661.386,- 7.663.548,- 10 projektů 6.541.386,- 
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pozn: * v 1. výzvě došlo na RO SZIF při administrativní kontrole k vyřazení projektu z Fiche 

3. V důsledku toho byly zbylé prostředky (vč. ušetřených nákladů na administraci) převedeny 

v souladu s Pravidly do roční alokace pro rok 2011. 

 

Stav projektů:    

   Žádost o proplacení podána u 8 projektů(Obec Soběnov, Obec Zubčice, Město Kaplice, 

Obec Římov, Obec Nedabyle, Město Velešín, Obec Plav, Společnost přítel města Velešína 

o.s.), z toho již 5 projektů skutečně vyplaceno (Obec Soběnov, Obec Zubčice, Město Kaplice, 

Obec Nedabyle, Město Velešín). Zbývá 1 projekt pro podání Žádosti o proplacení – 

k 31.1.2011 (Jezdecký klub Vladykův dvůr). 

2. výzva 

Fiche počet 

přijatých 

projektů 

požadavek 

dotace (Kč) 

Alokace 

výzvy dle 

SPL (Kč) 

počet vybraných 

projektů* 

rozděleno 

Fiche 5 

Rozvoj obcí 

6 projektů 4.095.987,- 2.922.565,- 5 projektů 2.295.987,- 

Fiche 7 

Kulturní 

dědictví 

4 projekty 1.262.118,- 1.095.962,- 3 projekty 1.089.498,- 

 10 

projektů 

5.358.105,- 4.018.527,- 11 projektů 3.385.485,- 

pozn: * ve druhé výzvě bylo zaregistrováno celkem 10 projektů. Během administrace žádostí 

MAS (před zaregistrováním na RO SZIF ČB) byla stažena žádost Obce Soběnov ve Fichi 7 

Kulturní dědictví na vlastní žádost žadatele. Tento projekt byl nakonec realizován MAS 

v rámci Projektu spolupráce v roce 2010. 

   Po zaregistrování projektů na RO SZIF ČB byla stažena žádost Obce Doubravice na vlastní 

žádost žadatele pro nedostatek vlastních finančních prostředků. Nevyčerpané prostředky byly 

tedy v souladu s pravidly přiděleny náhradním projektům (Obec Mokrý Lom a Obec Zubčice) 

a zbytek nevyčerpaných prostředků byl použit pro financování projektů přijatých v rámci 3. 

Výzvy SPL. 

 

Stav projektů: 

   Žadatelé jsou postupně vyzývání RO SZIF ČB k podpisu Dohod. Některé projekty již byly 

zrealizovány (Obec Nová Ves). 
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3. výzva 

Fiche počet 

přijatých 

projektů 

požadavek 

dotace (Kč) 

Alokace 

výzvy dle 

SPL (Kč) 

počet vybraných 

projektů 

rozděleno 

Fiche 1 

Zemědělství 

1 projekt 546.250,- 1.095.962,- 1 projekt 546.250,- 

Fiche 6 

Občanská 

vybavenost 

8 projektů 4.154.348,- 2.191.925,- 7 projektů 3.943.028,- 

 9 projektů 4.700.598,- 3.287.887,- 8 projektů 4.489.287,- 

pozn.: pro financování projektů nad rámec původní alokace pro 3. výzvu byly použity 

nevyčerpané prostředky s 2. výzvy a nevyčerpaných režijních prostředků MAS pro rok 2010. 

Jako náhradní byl zařazen 1 projekt ve Fichi 6 (Město Velešín). 

 

Stav projektů: 

Probíhá administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti projektů na RO SZIF ČB. 
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KAPITOLA 5: Napl ňování monitorovacích indikátorů (MI) 

Východiska: 

- návrh MI vychází z navržených výzev a fichí, které budou v průběhu roku 2011 vyhlášeny: 

- Předpoklad financí pro rok 2011: 

• alokace pro rok 2011: 8.879.315,- 

• zbývá dočerpat z 8. kola: 1.587.390,- (lze použít na opatření IV.1.2.) 

• prostředky přidělené na režii MAS (20% z alokace 2011): 1.775.863,- Kč 

• celkem předpokládané prostředky pro opatření IV.1.2. v roce 2011: 8.690.842,- 

  4. výzva (březen 2011)  

Fiche 2 Lesnická infrastruktura 13%          1.129.810,- Kč 

  Fiche 5 Rozvoj obcí   30%             2.607.252,- Kč 

  5. výzva (srpen 2011)  

Fiche 6 Občanská vybavenost 40%             3.476.337,- Kč      

  Fiche 7 Kulturní dědictví  17%             1.477.443,- Kč 

   

- návrh MI odráží změnu v neuznatelnosti DPH u veřejnoprávních subjektů – obcí, 

svazků obcí (dotace je nově počítána těmto subjektům z výdajů bez DPH) 

- návrh MI bere v potaz dosavadní vývoj velikosti požadavků na dotace u  projektů 

žadatelů (spíše projekty pohybující se v rozmezí požadavku do 500 – 600 tis. Kč, 

výjimečně projekty dražší) 

Název monitorovacího indikátoru Výstupní hodnota za MAS 

dle SPL/aktualizace č. 1 

Návrh MI na rok 2011 

Počet podpořených podnikatelských subjektů (počet)   

2/2 

0 

Počet obnovených památek a významných 

kulturních prvk ů  

(počet)  

2/2 

1 

(Fiche 7) 

Počet osob využívajících zkvalitněné služby (počet osob)  

500/14500 

2000 

(Fiche 5 a 6) 

Počet zrekonstruovaných a nově 

vybudovaných objektů 

(počet)  

6/13 

2 

(Fiche 6) 

Výstavba nebo obnova technické 

infrastruktury  

(počet)  

2/2 

2 

(Fiche 5) 

Počet podpořených projektů se zaměřením na 

děti a mládež 

(počet) 

0/0 

1 

(Fiche 6) 
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KAPITOLA 6: Organiza ční otázky MAS 

 

Programový výbor 

Aktuální složení členů programového výboru: 

Ing. Jaroslav Chmelař, Mgr. Josef Klíma, Mgr. Václava Bočková, Ing. Miroslava Machová, 

Radek Kocanda, František Persán, Rostislav Vacík, Antonín Gallistl 

 

Výbor pro výběr a monitorování projektů 

   Na základě zkušeností z 1. výzvy a v souladu se zajištěním co největší objektivity a 

nestrannosti při bodování projektů rozhodli zástupci MAS o rozšíření počtu náhradníků 

zastupujících SMO Pomalší. Vzhledem k tomu, že v daném SMO je sdružena většina měst a 

obcí na jejichž území je realizováno SPL,  a tedy je zde zastoupeno i větší procento žadatelů, 

bylo nutné rozšířit počet náhradníků tak, aby při hodnocení projektů bylo zamezeno 

případnému střetu zájmů. 

Aktuální složení členů/náhradníků zastupující veřejný sektor: 

Členové: 

František Ondřich (SO Poluška), Josef Kaloš (SMO Pomalší) 

Náhradníci: 

Jiří Opekar, Ing. Vladimír Skořepa, Jaroslav Hlach, Jan Čurda 

Složení členů zastupujících soukromý sektor zůstalo nezměněno: 

Ing. Pavel Černý, Ing. Jan Štěpán, Hana Růžičková 

 

Správní rada 

Aktuální složení členů SR: 

Ing. Jaroslav Chmelař – předseda SR 

Bc. Pavel Talíř – místopředseda SR 

Mgr. Josef Klíma – člen SR 

František Ondřich – člen SR 

Václava Bočková – členka SR 

Eva Thurnová – členka SR 
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Volby nových členů orgánů MAS v souladu se statutem v roce 2011: 

   V souladu se statutem a pravidly PRV, Osy IV. LEADER, v roce 2011 skončí funkční 

období členům orgánů MAS, zvoleným před 3 lety (9. října 2008). Pro další období budou 

noví členové orgánů zvoleni na řádné volební Valné hromadě členské základny MAS. Při 

volbě nových členů se doporučuje zohlednit i možné personální změny v jednotlivých obcích 

v návaznosti na uskutečněné komunální volby v říjnu 2010.  

 

Ředitel MAS 

   V souladu s novelou Zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech – novela č. 

231/2010 Sb. s účinností od 1.1.2011 je nutné obsadit funkci ředitele MAS. Dle novely č. 

231/2010 Sb. je ředitel statutárním orgánem o.p.s., jenž řídí činnost o.p.s. a jedná jejím 

jménem. Ředitel bude v souladu s novelou jmenován na základě rozhodnutí Správní rady 

počátkem roku 2011. Ředitel vykonává funkci ve smluvním poměru. 

 

KAPITOLA 7: Nejd ůležitější výstupy aktualizace SPL č. 2 

- změna složení Programového výboru, Výboru pro výběr a monitorování projektů 

v návaznosti na uskutečněné komunální volby v říjnu 2010 a dále v souvislosti 

s vypršením 3-letého funkčního období v říjnu 2011.  

- přizpůsobení struktury orgánů MAS novele Zákona o obecně prospěšných 

společnostech, provedení případných změn ve statutu MAS Pomalší o.p.s. 

- návrh MI na období 2011 na základě analýzy minulých výzev 


