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Zápis ze zasedání kontrolního a monitorovacího výboru  

 MAS – Partnerství Moštěnka, organizační složka  

č. 1/2018 
 

ze dne 13. 8. 2018, 15.00 hod 

 

Přítomní členové dozorčí rady:  

Květa Kašpárková, Ing. František Kubík, Ing. Petr Hlobil 

 

Program: Zpráva ze zasedání kontrolního a monitorovacího výboru 

Kontrolní a monitorovací výbor má v souladu s Interními postupy MAS povinnost kontrolovat 

výběr projektů MAS a dodržování pravidel při tomto výběru dle nastavených Interních 

postupů.  

Kontrolní výbor na svém zasedání kontrolovat Výzvu č. 2 IROP, Podpora kvality a dostupnosti 

infrastruktury. Výzva byla vyhlášena 18.4.2017 se zahájením příjmu žádostí 18.4.2017 a 

ukončením příjmu žádostí do 8.6.2017, což činí 40 pracovních dní.  

Programovým výborem byla schválena 22.3.2017 včetně alokace a hodnotících kritérií pro 

jednotlivé aktivity. Aktivity vyhlášené výzvy jsou  

• Infrastruktura předškolního vzdělávání (dále jen AK1) 

• Infrastruktura základních škol (dále jen AK 2) 

• Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání (dále jen AK 3) 

Alokace pro celou výzvu 9 000 000 Kč 

V termínu vyhlášení byly Výzva byla zveřejněna na webu MAS a v systému MS 2014+ 

Příjem žádostí byl ukončen 8.6.2017 a následovalo hodnocení, které má dvě fáze a to 

kontrolu přijatelnosti a formálních náležitostí a věcné hodnocení.  

Do výzvy bylo podáno 5 žádostí o podporu. 

K další kontrole byl vybrán projekt Rekonstrukce jazykových učeben 1. a 2. stupně 

Kontrolu formálních náležitosti prování zaměstnanci MAS. Kontrola musí dle IP proběhnout 

max.  do 40 PD od konečného termínu pro podání projektů. Výsledek kontroly byl u 

vybraného projektu vložen do systému dne 10.7.2017 což je 21 PD 

 

Dalším projektem vybraným ke kontrole byl projekt SVČ Brána dalšího vzdělávání 

Výsledek kontroly byl u vybraného projektu vložen do systému dne 10.7.2017 a po doplnění 

od žadatele 16. 7 2017 což je 25 PD 

 

 

 

http://www.mas-mostenka.cz/
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Programový výbor na svém 2. jednání v rámci výzvy projednal výsledky KFNP a vylosoval 

v souladu a dodržením principů stanovených IP 5 hodnotitelů (viz zápis ze de 4.7.2017) 

Věcné hodnocení Hodnotící komisí proběhlo 19.7.2017, schváleno Programovým výborem 

31.7.2018 přičemž povinnost hodnocení vyhotovit do 20 PD byla splněna a zápis byl vložen 

do systému MS 2014+ na web.  

 

Na 3. jednání Programového výboru byla navýšena alokace CZV na 9.878 104 Kč, a to na 

základě podaných žádostí o podporu.  

 

Na žádný z projektů 2 Výzvy nebyla podána žádost o přezkum.  

 

Závěr: kontrola a výběr projektů proběhla na základě našeho šetření dle platných pravidel IP 

IROP a nabyly shledány žádné nedostatky. 

 

 

 

 

V Kostelci u Holešova, dne 13.8.2018                                                    Zapsala: Květa Kašpárková 

Za kontrolní komisi: 

Květa Kašpárková  ……………………………………………. 

Ing. Petr Hlobil       ……………………………………………. 

Ing. František Kubík …………………………………………. 

http://www.mas-mostenka.cz/

