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Zápis z jednání Dozorčí rady Místního partnerství

dne 25. července 2OL9 od 16:00 hodin, v kanceláři MAS Karlštejnsko,z.ú,
na adrese Pod Drahou 984, 25230 Řevnice

P ítc T,iníčlenové: lng. Josef Stehlík, Daniel Ma cha la, o ina (p edseda)
obec svina e zást. vladimír Roztočil, lVlsr

ong z. ., zást. l\dgr. Robert Bargel idle

i**stó: Bc. Radek Hanačík, Jitka Hučín

Jednání Dczor,čí rady místního
v 3.6:50 hodin.

Frognam jedrtání:

1} &ahá3ení "!ednání, schopnost usnášení, schválení programu jednání.

a ukončeno
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ž. mergovágtí zaplsovatele a schvalovatele (ově ovatele}
S navržen rni osobami byl návrh p edjednán a členové
návnhu buCe h asováno najednou.

Ii souhlas s tím , že o celém

UDRMP 2-2l2ot9
DRMP jmenuje zapisovatelem pana Daniela Machalu, schvalovatelem (ově ovatelem) Pana
Vojtěcha Štičtu.
Hlasování: Pro 6 hlas Proti 0 hlasrj 7;držel se hlasování0 hlasrj

Termín činnosti: lhned '\ -

MA Karlštejnsko, t.ti., Všeradice 18, ?67 26 Všeradice
Office: Pod Drahou 9B4, 252 30 Řevnice / Všeradice IB,267 26 Všeradice

tei,: +420226207070, e-maill info@karlstejnskomas.cr, maskarlstejnsk9@9mail.com, web: www.karl tejnSkomas.ťZ
lC: 226 89 001, DlC: CZ226B9001, bank. spoj. č,t],: 1019143938/6100

le jefi ,DRMP") bylo

3} Projednání žádosti o p ezkum žádosti o podporu reg. číslo
CZ.ú6 .4.59 lú.ú/0. a / 16 _o7 5 / }oL nsko, 7. ., Yyzva Č. 3 18_|ROP_MAS
Kar _ú3 Sbčanská vybavenost - změna

Jednán í zahá.i pan Vojtěch Štička, sta vykonává funkci DRM P.

Kcnstatova , že čIenové DRMP byli ádně ke dni 2.LL.2018, jejich

beze zff!ěn a RMP je jako p ezkumnli 2.LL.20I8 dosud. Dále
p ítorn ni . sou všichni členové DRM P, orgáffu, žádn,(1 z nich
z jednáníz d vodu st etu zájmťr a DRMP

,v ,

usnasenl.

&- DffifulP 3.-žlžs19
DR VlP je usnášení schopná a schvaluje jed ná

Hlasování: Pro 6 hlasťr Proti 0 hlasťr

Terrnín t}činno ti: lhned
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3. Projednání žádosti o přezkum žadatete město Řevnice, žádosti o podporu reg. číslo
CZ.O6.4.59l0.0|0.0lt6_075lOOtL536, výzva MAS Karlštejnsko, z.ú., Yýzva č. 3_18_1ROP_MAS
Ka11_03 Občanská vybavenost - změna k21,.3.2OI9.

Žadatel město Řevnice, podal žádost o podporu reg. číslo CZ.O6.4,59l0.010.0/L6_075/0011536, do
výzvy MAS Karlštejnsko, z.ú.,Výzva č. 3_18_1ROP_MAS Ka11_03 Občanská vybavenost-změna k 21.
3.2ú3_9)'Žádost podal prost ednictvím společnosti Z + M Partner, spol
7C2 00 strava-Moravská Ostrava (dále je fr ,,lmocněnec").

s r.o., VE lcha rská

U žádostí o podporu CZ.O6 la ko
náIežitostí po dop|nění na základě
do ožen ch informací vyhodnotil, že:
po doplnění.

,nocenl su

nocení Žaaost o pYezkum, kde k jed notliv m

mu bohužel nepodarilo dostatečně vypo ádat a

vyzvy k doplnění a žádost nesplnila formální

a vrácení do procesu hodnocen
s cpravné p* ouzení žádosti ve fázi ná ležitostí a prijatelnosti. V záložce
Dokumenty uvádí podrobnější informace ze strany hodnotitele. Zároveň
p it< ádá vyjád ení pnojektanta v dokume ívání stavby" a da!ší pot ebné
dokurnenty {"Ohlášení stavby") a žádá o p e ě opraven ch dokumentťl

DR Vlp byly k predmětné žádosti o podpo chny dokumefity, které má MAS
Kar štejnsko, z"í3" od žadatele k dispozici

kontroly
ane

ffiR VtP, jako p ezkumny argán došel u jednotliv, ch p ezkoumáva

Vyx,o <: DR|V P shledala žádost o p ezkum

dťtrrodnění:
Ž*aost B podpo ru není podána v p edepsané formě. Info uvedené v žádosti o podporu
nejsou v souladu s kontrolovan,mi p ílohami. Žadatel v žádosti o podporu uvádí multimediální
odbornou učebnu, naopak v p ílohách uvádí školní družinu, školní družina není podporovanou
aktivitou.

Žadatel nereagoval na 1. v, zvu k doplnění, nedodržel lh tu, nepožádal o její možné prodloužení.
Žadatel reagoval až na 2. v zvu k doplnění, na základě které ádně nedoložil všechny povinné

MA Karl tejRsk*, x-13-, V eradi** á , 3 Y ž6 Yšeradic*
*ťťi*c: ad Drah** ? 4, }5?_ 3ů Řevn;e*, i V**r;*die* j. i, }67 Zť,VĚer*#trr,:

tei,: +420226207070, e-maill info@karlstejnskomas"cz, maskarlstejnsko@gmail,com, web: wtmry,karlstejnskoma ,cz
lČ: Z26 89 001, DIČ: CZ226S900I, bank. spoj, č"ri.; 101914393816100

ŽadateIi byla dy:e 19 í depeše, kte
ps.lčenínT a zas án

Žadatel podal dne 4.7
<ritériírn hoCnúcení (kritériu
vysvětlit vtftky k žádosti o
fiáležito t a p jatelnosti.

Žadatel žádá o p ezkum hodnocení

DRíV1P konstatu,le, že k posouzení
náIežitcstí po doplnění., jsou relevantní
zák adě 3" a 7. vlizvy k doplnění, nové nebo nově o
p í ohy, ne. sou pro posouzení věci
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přílohy. Žadatelem doložené přílohy nesplňují náležitosti, požadované v dokumentaci k Výzvě
lROP MAS č, 3 Občanská vybavenost, žadatel nesplnil kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti,
v souladu s Obecnými pravidly pro žadatele a příjemce.

Z důvodu, kdy žadatel nereagoval na 1. výzvu k doplnění, nedodržel lhůtu, nepožádal o její možné
prodloužení a reagoval až na 2. výzvu, vyčerpal všechny možnosti doplnění nebo opravy ŽoD.
V sculadr..l s Checnymi pravidly pro žadatele a prljemce, další dopl nění nebo oprava nejsou možné.

v ďo&.ur:re"entas k vÝz_vě MAS_

W nok: DffiM P shledala žádost o

#dg3vgdněg.tí:
X!"tZadatel ve Studli proveditelnosti, ka

dťlvoďu není možné
tudii prcved telnosti, tak

P edmět zakázky s hash
pro.lektu. Ve Studii provedite
učebny, í}acpak v ohlášení
uče er"y,l ško ní družiny, když škol

Žadatel nedoložii stavební povo|

dokončením či jiného rozhodnutí

,,nt,lultinreCiá ní gdborná učebna".

Žadatei uvedl kapitolv 4.L.2 a 4.1.5 SP do
Žadatet nereagovat na L. vyzvu k dop|nění,

jsou stavy všech zakázek V

z toho
adu jak ve

l a ktivitá mdové č. 000L, fleodpovídá podporovanym
upravy za učelem zYízení multimediální odborné
okumentaci žadatel popisuje stavební rpravy za

nou aktivitou projektu

Iášení stavby na změnu stavby p ed
nou aktivitu a stavební záměr

k v nesouladu s p íIohami ŽoD.

l o její možné prodloužení

Žadate[ neagova l až na 2. v zvu k dopl ré ádně nedoložil všechny povinné
p í chy. Žadatelem doložené p ílohy ne požadované v d Vlizvě

OP MAS č. 3 úbčanská vybavenost, žadatel ria formáIních náležitostí a
v scu|adu s úbecnymi pravidly pro žad

Z d vodu, kdv žadateI nereagoval na 1 nedodržeI Ihrjtu,

prad otlžení a reagoval až na 2. vyzvu, možnosti do
V sculadu s Obecnlími pravidly pro lší doplně

&JsffiMP 3-?..{ž§19

Ž;*dcst žadate e rněsto Řevnice o p ezkum edku registračn í

čf,s a CZ.*6"4.5S/0.0/0.0 lL6_a75lOO11536, s vlísledkem nespInila
qorgtrolu fonrgrá ních náIežitostí po doplnění", jQ

Hlascvání: pro 6 hlasťr proti 0 hlasti zdržel se hla

erg,nín č nrtosti: lhned

4. lnformace o odvolání (žádosti o p ezkum} žadatele Hana Jandalová (PRV)

Pan Radomír Hanačík, editel stavu a vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD informoval členy
DRMP o podání odvolání (žádosti o p ezkum) žadatele paní Hany Jandalové, proti v,isledku
věcného hodnocení její žádosti o dotační podporu registrační číslo: 2OL91210|002/006/O05,Yyzva

MA Karlštejnsko, z.ti., Všeradice I& 267 26 Všeradice
Officel Pod Drahou 9B4, 252 30 Řevnice / Všeradice IB,267 26 Všeradice'

tei.: +4202262Q70?0, e-mail: info@karlstejnskomas.cz, rnaskarlstejnsko@gmail.com, web: www.karlstejnskomas.cz
IC: 226 89 001, DIC: CZ22689001, bank. spoj, č,tj.: 1019143938/6100
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MAS č. 2 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace L9.2.t. Programu rozvoje venkova
(PRV), Žadatel obdržel informaci o neposkytnutí dotace 4.6.2o!g, odvolání proti rozhodnutí podal
25.6.20L9.

Dále členy DRMP informoval, že pro odvolání (žádost o přezkum) pro žádosti o dotaci v rámci
operace 19.2.L. Programu rozvoje venkova (PRV) je odvolací (přezkumný) orgán sestaven
z předsedy Dozorčí rady místního partnerství, předsedy Správní rady Místního partne
Vedoucího zaměstnance pro realizaci SCLLD.

DRMP 5e s věcí seznámila a vzala na odvolá ní (žádosti o
-{arTy jandaiové, budou dotčení konat

J$RMP e-?Í2s19
SRMF bere na vědomí informaci o
F-{ asavání: Pro 6 hlasťr Proti 0
Termín rjčinnosti: lhned

5. Usrpesení, závěr
* usnese fi í bylo h lasová no bodťr jednání DRMP
jednání DR|V P bylo ukončeno

Zapisovate: aaa aaa aaa aaa aaa aaa aaaaaa aaaaaa aaa laa aaa

chvalovatel {ově ovatel):

MAS Karlštejnsko, z.l,i.. Všeradice L8í 267 26 Všeradice
Qffice: Pod Drahou 984, ?52 30 Řevnice l Všeradice IB, 267 26 Všeradice

tel,; +,i?0?26207070. e-mail: info@karlstejnskomas,cz. maskaristejnsko@gmail.com, web: www,karlstejn koma .cz
IČ: 226 89 001, DIČ: Cž22689001, bank. spoj, č.rj.: 1019143938i6100

PRV

Dan


