PROSTĚJOV VENKOV o.p.s.
Masarykovo nám. 41, Kralice na Hané, 798 12
IČO: 27693058

Zápis ze zasedání programového výboru
společnosti Prostějov venkov o. p. s., se sídlem v Kralicích na Hané, Masarykovo nám. 41, které se konalo
28.3.2013 v 15:00 hod. v Kralicích na Hané.

Přítomni: dle prezenční listiny.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení
Volba předsedy
Změna Směrnice č. 4 Manuál pro výběrovou komisi
Monitorovací zpráva
Úprava finančního plánu SPL
Změna harmonogramu výzev
Výzva č.10
Různé
Ukončení jednání

K bodu 1: Zahájení
Zasedání programového výboru zahájila a řídila paní Švitelová. Přivítala přítomné a seznámila je s programem.
Zapisovatelem byla určena Ing. Ludmila Švitelová. Programový výbor se sešel v počtu 6 členů. Programový výbor
je usnášeníschopný a schvaluje program jednání. Zápis ověří pan Cetkovský a pan Okleštěk.
Schvaluje: pro 6, zdržel se 0, proti 0
K bodu 2: Volba předsedy
Na pozici předsedy byl navržen Stanislav Cetkovský, zástupce obce Klenovice na Hané. S návrhem na jmenování
souhlasil. Jiné návrhy na pozici předsedy programového výboru nebyly navrženy.
Programový výbor schvaluje volbu Stanislava Cetkovského na pozici předsedy.
Schvaluje: pro 6, zdržel se 0, proti 0
K bodu 3: Změna Směrnice č. 4 Manuál pro výběrovou komisi
Všem členům programového výboru byl zaslán návrh změn ve směrnici č. 4., který připravila předsedkyně
výběrové komise paní Rozsívalová ve spolupráci s paní Švitelovou, Manuál výběrové komise. Paní Švitelová
odůvodnila změnu v hodnocení projektů administrativní náročností dosavadního hodnocení po změnách pravidel
Programu rozvoje venkova v roce 2012, kdy se musí průměrovat každé preferenční kritérium. Všem přítomným
vysvětlila nový postup, který konzultovala s pracovníky SZIF v Olomouci. Další změny nastaly po reorganizaci
organizační struktury a volbách nových členů na valné hromadě společnosti. Veškeré změny byly na jednání
probrány a dokument byl v původním znění schválen. Dokument bude v platném znění umístěn na webových
stránkách společnosti.
Programový výbor schvaluje nové znění směrnice č. 4.
Schvaluje: pro 6, zdržel se 0, proti 0
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K bodu 4: Monitorovací zpráva
Programový výbor byl seznámen s dosavadním plněním monitorovacích ukazatelů, s realizací a postupem
proplácení projektů. Zpráva popisuje plnění monitorovacích indikátorů zrealizovaných projektů 1. - 6. výzvy,
včetně projektů přijatých v rámci 8. a 9. výzvy, které dosud nebyly realizovány. Nenaplněné zůstávají monitorovací
indikátory ve fichi 2 Diverzifikace nezemědělské činnosti. Dále je seznámila s dosavadním čerpáním finančních
prostředků u projektů v rámci všech výzev. Projekty v rámci 1.- 6. výzvy jsou již všechny zrealizovány a pouze dva
čekají na proplacení. Paní Švitelová uvedla výši prostředků alokovaných v rámci 8. a 9. výzvy. Do poslední výzvy
zůstává zbytková alokace 2 122 225 Kč dle aktuálních informací z Portálu Farmáře (webový prohlížeč MZe, který
eviduje finanční prostředky v rámci projektů podporovaných z PRV).
Programový výbor bere na vědomí.
Bere na vědomí

K bodu 5: Úprava finančního plánu SPL
Pan Okleštěk navrhl, aby byl finanční plán ve strategii společnosti upraven na hodnoty skutečně alokovaných částek
do jednotlivých fichí. Paní Švitelová zjistí podmínky změny finančního plánu.
Programový výbor schvaluje zněnu finančního plánu.
Schvaluje: pro 6, zdržel se 0, proti 0
K bodu 6: Změna harmonogramu výzev
Dochází k posunutí termínu vyhlášení výzvy z následujících důvodů. Softwarový systém Státního zemědělského
intervenčního fondu umožňuje vyhlásit výzvu až po ukončení předcházející výzvy a úpravách pro novou výzvu.
Dosud nebyl tento systém zprovozněn. Dále na jednání valné hromady byla do územní působnosti naší společnosti
přijata obec Hrdibořice. Tato změna byla nahlášena na SZIF a čekáme na její schválení. Bylo přislíbeno, že do
poslední výzvy bude území obce již zahrnuto. Ihned po schválení této změny paní Švitelová zpracuje a zašle žádost
o 10. Výzvu ke schválení na SZIF. Předpokládaný harmonogram:
Termín vyhlášení výzvy: 3.4.2013
Termín příjmu žádostí: Od 22. 4. 2013 do 25. 4. 2013
Příjem probíhá od 8.00 do 15.00 hodin a v poslední den příjmu do 12 hodin
Programový výbor schvaluje zněnu harmonogramu výzev.
Schvaluje: pro 6, zdržel se 0, proti 0
K bodu 7:

Výzva č. 10

Na realizaci projektů je do 10. výzvy určeno 2 122 225 Kč.
Číslo
fiche

Název fiche

Hlavní opatření
PRV

2

Podpora nezemědělského podnikání

4

Občanské vybavení a služby

III.1.1.1. Diverzifikace činností nezemědělské
povahy
III.2.1.2. Občanské vybavení a služby
III. 2.1.1. Obnova a rozvoj vesnic
III.1.3.. Rozhledny, pěší trasy, vinařské stezky,
hippostezky a další tematické stezky

Alokace
v Kč
500 000
622 225
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7

Podpora drobného podnikání

III. 1.2. Podpora zakládání podniků a jejich
rozvoje

10. výzva alokace celkem

1 000 000
2 122 225

Programový výbor schvaluje alokaci v rámci 10. výzvy.
Schvaluje: pro 6, zdržel se 0, proti 0
K bodu 8:
Různé
V bodě různé nabyly předloženy náměty k jednání.
K bodu 9:
Závěr
Předsedající ukončila jednání, přítomným poděkovala za účast.

V Kralicích na Hané ne 28.3.2013 zapsala Ing. Ludmila Švitelová

Ověřil:

Stanislav Cetkovský

…………………………

Ověřil:

Ladislav Okleštěk

…………………………

