Záznam z veřejného představení projektů MAS Hradecký venkov konaného dne 30.5.2013
v zasedací místnosti MAS v Nechanicích
Přítomné přivítal předseda Výběrové komise pan Ivan Šenk, který zároveň prezentaci projektů řídil.
Přítomni:
Věra Fojtíková, Mgr. Naďa Petrusová, Mgr. Zuzana Sirotková, Ivan Šenk, Ing. Luděk Homoláč
Omluveni:
Dr. Ing. Jan Pešek, Ing. Martin Tribula
Tuto výzvu nehodnotili:
Jana Pečenková, Karel Žabka
Hosté:
Ing. Jana Rejlová, Jana Kuthanová, Iva Horníková

1) Žadatel: SDH Sovětice. Projekt: Vybavení JSDH Sovětice JPO III. - zástupce žadatele pan Aleš Krátký představil
projekt, který řeší vybavení výjezdové jednotky pro ochranu obyvatel, zasahuje u povodní a mimořádných událostí na
území MAS. Projekt řeší vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů Sovětice. Žadatel zdůraznil, že jednotka
Sovětic jako JPO III. je ve výjezdovém poplachovém plánu Hasičského záchranného sboru Královehradeckého kraje.
Žadatel upozornil, že její členové tuto činnost vykonávají dobrovolně a jednotka sboru využívá techniku pro činnost
s dětmi a mládeží.
Zdůvodnil potřebnost projektu, rozpočet projektu a popsal budoucnost jednotky, další technické zázemí a počty
dobrovolníků. Zdůvodnil také potřebnost projektu z pohledu bezpečnosti práce.
Dotazy hodnotitelů:
p. Kuthanová
-

jde o prostou výměnu nebo nové vybavení? Odpověď žadatele: jde o nové moderní vybavení, které dosud
jednotce chybělo k odpovídající účasti na zásahu. Např. požár ve firmě Mileta.
zda, vybavení vydrží po dobu udržitelnosti (5let)? Odpověď žadatele: ano, vybrané vybavení vydrží více než 5
let, některé až 20 let. Případné opravy si zajistí žadatel formou záruky nebo na vlastní náklady.

p. Homoláč
-

otázka na dopad projektu a praktické využití vybavení na území MAS? Opověď žadatele: žadatel podrobně
popsal proces zásahu a využití vybavení, které by případně z dotace získal.

2) Žadatel: SDH Lanžov Projekt: Rekonstrukce sportovního areálu v kempu Lanžov – zástupce žadatele pan Josef
Zubr představil areál sportovně turistického zařízení využívaného pro sportovního vyžití - tenisový kurt, volejbalové
hřiště, dětské hřiště. Starostka obce paní Alena Skořepová doplnila prezentaci o informace týkající poskytovaných
služeb pro návštěvníky, spolupráce obce a SDH při využívání areálu a o informace udržitelnosti projektu.
Dotazy hodnotitelů:
p. Sirotková

-

zda obec neuvažuje o komplexní rekonstrukci areálu? Odpověď žadatele: podrobné vysvětlení finanční,
situace obce, která v současnosti neumožňuje větší investici, ale přesto projekt tvoří funkční celek.

p. Kuthanová
-

otázka, zda je kemp ziskový, zda provozovatel využívá pracovníky na veřejně prospěšné práce od úřadu práce.
Jaká je spolková činnost v obci? Odpověď žadatele: kemp není ziskový, obec využívá klientů úřadu práce a
žadatel popsal bohatou spolkovou činnost.

3) Žadatel: Sdružení rodičů, přátel dětí a školy při Základní škole a Mateřské škole, Nechanice, okres Hradec
Králové. Projekt: Hřiště pro malé a velké sportovce – zástupce žadatele pan Petr Soukal představil podrobně
projekt. Vysvětlil důvody výměny stávajícího povrchu, který je již nevyhovující, nerovný a ze zdravotních důvodů pro
sportování, čím dál méně vhodný. Zástupce žadatele důkladně popsal využití hřiště a spolupráci s dalšími
organizacemi v regionu. Využití hřiště pro Mikroregion Nechanicko, sportovní akce škol, apod.
Dotazy hodnotitelů:
p. Šenk
-

otázka na udržitelnost projektu, kdo se bude starat o hřiště, zda je smlouva o spolupráci? Odpověď žadatele:
žadatel vysvětlil spolupráci s městem Nechanice, potvrdil uzavřenou nájemní smlouvu a informoval o
plánované údržbě hřiště.

p. Petrusová
-

zda jsou branky mobilní nebo napevno? Odpověď žadatele: žadatel vysvětlil, které branky budou podle
stávajících norem a z bezpečnostních důvodů napevno. Další budou uskladněny a zároveň vysvětlil, že byly
vybrány branky bezúdržbové.

p. Homoláč
-

jaká je spolupráce občanského sdružení (žadatele) a školy a jaké bude využití projektu pro veřejnost?
Odpověď žadatele: žadatel podrobně popsal spolupráci, informoval, že sportovní oddíly mají smlouvy a
veřejnost kontaktuje správce, kdy si domluví čas a vstup na hřiště.

4) Žadatel: TJ Sokol Stěžery. Projekt: Rekonstrukce umělého povrchu - zástupce žadatele pan Jan Balcar a paní Věra
Homolková představili výběr povrchu, potřebují nový povrch a upravit podloží. Žadatel vysvětlil, že je hřiště
zatěžováno velkým provozem a povětrnostními vlivy a je již nebezpečné. Na ploše se tvoří kaluže, které brání ve
sportování. Hřiště je využíváno celoročně – nafukovací hala.
Dotazy hodnotitelů:

p. Šenk
-

zda je areál veřejně přístupný? Odpověď žadatele: v areálu je správce, který zde i bydlí, sleduje provoz na
hřišti a celý areál je veřejně přístupný.

p. Sirotková
-

proč je vybrán právě tento povrch? Odpověď žadatele: žadatel vysvětlil, proč zvolil právě tento materiál.

p. Kuthanová
-

zda se obec podílí na provozu TJ Sokol Stěžery? Odpověď žadatele: ano, obec podporuje činnost TJ Sokol.

p. Homoláč
-

hodnotitel požadoval vysvětlení zmiňovaného pracovní místa v projektu? Odpověď žadatele: žadatel
zvažuje do budoucna zřízení pracovního místa, ale to se netýká tohoto projektu.

5) Žadatel: SDH Bříza Projekt: Snížení energetické náročnosti hasičské zbrojnice, Bříza – pánové Josef Václavík a
Josef Macháček představili projekt. Jde o zateplení fasády objektu hasičské zbrojnice, kterou má žadatel pronajatu
od obce. Zbrojnici využívají dva spolky jako klubovnu. Další využití je i pro děti na výtvarné tvoření, využití na volby a
jednání obecního úřadu.
p. Šenk
-

dotaz na smlouvu pro potřeby využitelnosti a využití objektu? Odpověď žadatele: ano smlouvu máme a
žadatel popsal využití objektu.

p. Petrusová
-

dotaz na vzdělávání žen, uvedeného v projektu? Odpověď žadatele: kurzy a tvoření.

p. Kuthanová
-

-

zda má obec vypočítány energetické úspory, zda obec neuvažovala o žádost na Státní fond životního
prostředí na zateplení veřejných budov. Odpověď žadatele: energetický audit zpracován není, případné
úspory energie tedy nejsou vyčísleny, k možnosti podat žádost o zateplení na SFŽP-žadatel neměl informace.
p. Homoláč
jaké jsou náklady na vytápění, které obec musí hradit? Odpověď žadatele: žadatel neměl dostatečné
informace.

6) Žadatel: Obecný zájem, o. s. Projekt: Vybavení pečovatelské služby Obecný zájem, o.s. – zástupce žadatele paní
Iveta Jankovičová představila projekt, který řeší vybavení pro zajištění pečovatelské služby na území MAS. Projekt
řeší rozvoj a zkvalitnění poskytovaných pečovatelských služeb o seniory.
p. Petrusová
-

dotaz na vybavení, proč kancelářské potřeby, nábytek a pračka? Odpověď žadatele: pro poskytování služeb je
nutné i potřebné zázemí i pro zaměstnance a kvalitní vybavení, např. pračka musí zvládnout, až 80 klientů a
není ekonomické pořizovat levnou pračku s malým výkonem, která má pak životnost cca 1,5 roku

P. Kuthanová
-

jak je zajištěno personální zajištění, jaký je objem klientů? Odpověď žadatele: bylo popsáno jednání
s Krajským úřadem, MPSV, městem Smiřice, byly popsány počty klientů, kapacita je pohyblivá a je dostupná i
pro další klienty z území MAS, popsáno bylo podrobně i personální zajištění a také vysvětlen postup péče o
klienty jak v domácím prostředí, tak v prostorách centra.

p. Homoláč
-

zda je to prostá výměna nebo nové vybavení? Odpověď žadatele: vybavení je nové a bude sloužit pro
zvýšení kvality péče o klienty.

7) Žadatel: SDH Mokrovousy. Projekt: Sbor dobrovolných hasičů Mokrovousy Rekonstrukce hasičského zázemí pro
SDH Mokrovousy, žadatel pan Milan Holubec a pan Libor Kolovratník vysvětlil výběrové komisi, že chtějí komplexně
řešit opravu hasičské zbrojnice a dále vysvětlil náklady týkající se hasičské klubovny.
p. Petrusová
-

dotaz na vybavení, zda jsou náklady opodstatněné? Odpověď žadatele: žadatel vysvětlil využití vybavení
např. na čerpání vody ze sklepů.

p. Kuthanová
-

dotaz na zpevnění břehu, kdo je majitelem pozemku, dotaz na dofinancování projektu? Odpověď žadatele:
majitelem je obec a ta dofinancuje projekt, žadatel vysvětlil postup zpevnění břehů a položení zámkové
dlažby. K projektu předložen územní souhlas na tyto práce.

8) Žadatel: Mikroregion Nechanicko. Projekt: Kulturní a společenský život v Mikroregionu Nechanicko, zástupce
žadatele paní Jana Pečenková. V rámci projektu žadají do mikroregionu Nechanicko pořídit vybavení, které by
sloužilo všem členským obcím v regionu. Využívalo by se na různé společenské, kulturní či sportovní počiny v obcích
regionu, ale samozřejmě i pro akce pořádané mikroregionem. Jedná se o 8 skákacích hradů, 4 ks řečnického systému
a 4 ks trampolín. Toto vybavení bude uskladněno v obci Dolní Přím, která bude zajišťovat jejich půjčování.

p. Sirotková
-

kdo se bude o vybavení starat, kde bude uskladněno? Odpověď žadatele: o výstupy projektu se bude starat
dle příslibu obec Dolní Přím. O harmonogramu a způsobu půjčování a kontroly vráceného vybavení bude
jednáno v případě, že bude dotace poskytnuta.

p. Petrusová
-

zda bude mít každý skákací hrad kompresor? Odpověď žadatele: ano, projekt bude komplexní.

p. Kuthanová
-

potřebnost projektu, zda projekt je pro region potřebný? Odpověď žadatele: ano, pro volnočasový , kulturní
a sportovní život v obcích je projekt potřebný.

Po ukončení prezentace projektů, byly projekty bodově seřazeny a každý z hodnotitelů zdůvodnil přidělené body
jednotlivým projektům. V II. Výzvě 2013 je možné na projekty žadatelů rozdělit 1 578 000,- Kč.

1) Rekonstrukce hasičského zázemí pro SDH Mokrovousy – projekt má nejvíce bodů vzhledem
k 60% požadované dotaci a doložení havarijního stavu. Hodnotitelé prověřili vyjádření stavebního
úřadu a projekty případě dostatečného množství finančních prostředků doporučili hodnotitelé
k financování.
2) Vybavení JSDH Sovětice JPO III. – projekt je potřebný a kvalitně zpracovaný. Projekt v případě
dostatečného množství finančních prostředků doporučili hodnotitelé k financování.
3) Rekonstrukce sportovního areálu v kempu Lanžov – projekt přispěje k rozvoji spolkové činnosti a
dalšímu využití areálu kempu. Projekt v případě dostatečného množství finančních prostředků
doporučili hodnotitelé k financování.
4) Vybavení pečovatelské služby Obecný zájem, o.s. – projekt je kvalitně zpracovaný a potřebný pro
zkvalitnění péče o klienty na území MAS Hradecký venkov. Projekt v případě dostatečného množství
finančních prostředků doporučili hodnotitelé k financování.
5) Rekonstrukce umělého povrchu – projekt TJ Sokol Stěžery je zaměřen na výměnu povrchu hřiště.
Projektu nebyly přiznány body za inovace. Hodnotitelská komise ohodnotila, že žadatel je zároveň
majitelem a provozovatelem hřiště a celého okolního sportovního areálu. Hřiště je využíváno pro činnost
žadatele a veřejnost., že hřiště není v pronájmu dalšího subjektu a provozuje ho přímo žadatel. Projekt
v případě dostatečného množství finančních prostředků doporučili hodnotitelé k financování.
6) Kulturní a společenský život v mikroregionu Nechanicko - projekt je velmi pěkně zpracován,
jistě by obohatil kulturní a společenský život v obcích, výběrová komise jej nedoporučuje
k financování z důvodů rizik při zajištění udržitelnosti jeho výstupů (především skákacích hradů) a s
ohledem na to, že projekt narušuje veřejnou soutěž (veřejná podpora).

7) Hřiště pro malé a velké sportovce - projekt zaměřen na výměnu povrchu sportoviště. Projektu
nebyly přiznány body za inovace. Hodnotitelská komise kritizovala, že hřiště je v pronájmu dalšího
subjektu. Jsou zde obavy při dodržení podmínek udržitelnosti. Projekt v případě dostatečného
množství finančních prostředků doporučili hodnotitelé k financování.
8) Snížení energetické náročnosti hasičské zbrojnice, Bříza – projekt není téměř popsán a komise
neměla možnost posoudit potřebnost. Ta byla vysvětlena při veřejné prezentaci projektů, proto
projekt v případě dostatečného množství finančních prostředků doporučili hodnotitelé k financování.

Projekty doporučené k financování schválí na svém nejbližším jednání Programový výbor a výsledky budou
zveřejněny na www.hradeckyvenkov.cz
30.5.2013
Zapisovatelka: Iva Horníková
Zápis ověřil: Ivan Šenk

