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 Z Á P I S  z  P S  
 
Název PS:  Pracovní skupina pro financování  
 
Datum konání: pondělí 03. 12. 2018 od 13:00 hod.    
    

 
Místo konání:  Náměšť na Hané, nám. T. G. Masaryka 99, 783 44,  

(1. patro nad cukrárnou)   
 

 
Číslo zápisu: II. 
 
Přítomní:  Ing. Iveta Botková, Ing. Pavel Horák, Ing. Miroslava Zapletalová, 

Ing. Ludmila Švitelová, Mgr. Jaroslav Brzák 
 
Omluveni:   Mgr. Petr Ivánek, Mgr. Dominik Vlč, Mgr. Marta Husičková 

 
 
Program jednání:  
 

1) Úvod 

2) Kontrola rozpočtu projektu, čerpání rozpočtu, 1. ŽoP 

3) Akční plán – kontrola aktivit implementace a jejich rozpočtu 

4) Různé 

5) Diskuze 

6) Závěr  

 

1) Jednání PS zahájila Ing. Miroslava Zapletalová – hlavní manažerka projektu. Všichni 

přítomní byli přivítání a byl jim představen program jednání PS.  

Zapisovatelem byla určena Ing. Iveta Botková (Finanční manažerka projektu) a 

ověřovatelem Mgr. Jaroslav Brzák (manažer MAS Region Haná z.s.). 
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2) Přítomní byli seznámeni s přehledem čerpání rozpočtu projektu Společně pro rozvoj 

školství – MAP II ORP Prostějov k 30.11.2018. Bylo ujednáno, že přehled čerpání a jeho 

aktualizace se bude členům PS předkládat vždy na každém jednání pracovní skupiny 

a posílat elektronicky minimálně jednou za 3 měsíce.   

 

3) Členům PS byl znovu upřesněn režim vykazování přímých a nepřímých výdajů. Bylo 

ujasněno, že přímé výdaje jsou zafixované a nelze je měnit, jsou předmětem schválení ŘO 

i předmětem kontroly při podávání žádostí o platbu. První monitorovací období končí 

k 31.12.2018. Osobní výdaje v rámci přímých výdajů jsou již čerpány, jednotlivé pracovní 

pozice jsou obsazeny a je vedena evidence přímých výdajů rozdělená mezi jednotlivé 

partnery. V případě, že dojde k přesunu pracovních pozic, např. výměnou zaměstnance za 

jiného zaměstnance, který však bude spadat pod jiného partnera, dojde k rozhození 

stanoveného nároku jednotlivých partnerů. Stejně tak k tomu dojde při přesunu počtu 

vykazovaných hodin mezi členy jednotlivých pracovních skupin. Byť se jedná o jednu 

položku v rozpočtu a z hlediska prokazování čerpání nedochází k problému, tak snížení 

počtu hodin u jednoho pracovníka a navýšení počtu odpracovaných hodin u druhého, který 

však spadá pod jiného partnera, dojde k rozhození položek daných partnerů.  

Nelze také vykazovat přesuny položek mezi členy pracovních skupin a mezi vedoucím 

pracovní skupiny a to především z důvodu rozdílných hodinových sazeb, kdy by mohlo 

docházet k tomu, že jedna položka rozpočtu bude podhodnocená a druhá nadhodnocená 

a také v návaznosti na výše uvedené, že podíl jednotlivých partnerů na projektu je 

zafixován.  Apelujeme tedy na to, aby nedocházelo k přesunům a k rozdílnému vykazování 

a byl dodržován jednotný postup u všech pracovních skupin.  

Zdůrazňujeme, že v rámci vykazování položek rozpočtu ve vztahu k řídícímu orgánu 

zaznamenané přesuny nepředstavují komplikaci a za předpokladu dodržení jednotkových 

sazeb a rozpočtu daných položek i celkového rozpočtu dodržíme metodické postupy, ale 
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k problému u takového vykazování dochází ve vztahu k partnerům projektu a jejich nároku, 

který byl schválen ještě před započetím samotné realizace projektu.   

Všichni přítomní s tímto postupem souhlasí a postup vykazování se nebude měnit. 

Podrobnější informace jednotlivým pracovním skupinám zajistí patroni daných PS 

prostřednictvím jejich vedoucích. 

 

4) Aktivita 2.7. – MŠMT informovalo, že do dvou týdnů pošle všem realizátorům agregovaná 

data vycházející se zjišťování při realizaci šablon. Tato data budou použita pro naší 

analytickou část. Dále máme provádět analýzu na základ „Metodiky rovných příležitostí“. 

Realizační tým musí tedy dle metodiky sestavit dotazník a poté provést šetření na území 

projektu.  

Vzhledem k tomu, že činnost ředitelů škol je tímto omezena, nebudou vykonávat činnost 

v průběhu měsíce prosince 2018 a ledna 2019. Poté bude situace znovu zhodnocena.  

Je potřeba mít na paměti skutečnost, že máme v projektu nastaveny finanční milníky a ty je 

nutné dodržet. První termín sledování a naplnění máme k 30.06.2019. V případě, že 

nedojde k průběžnému čerpání, nebudou milníky naplněny a budou ze strany ŘO 

sankcionovány.  

  

5) Přítomní byli ještě před jednání pracovní skupiny seznámeni s Akčním plánem-aktivitami 

implementace, který je součástí strategického dokumentu. 

PS financování bude plánovat náklady a zejména identifikovat možné finanční zdroje pro 

realizaci naplánovaných aktivit v akčním plánu / Strategickém rámci MAP do roku 2023.  

Akční plán bude následně schvalovat řídící výbor na svém jednání dne 12. 12. 2018 

V měsíci listopadu proběhlo 2. jednání všech pracovních skupin. Jednotlivé PS byly vyzvány 

k návrhu aktivit spolupráce rozdělných dle priorit, které se budou následně v projektu 

implementovat. Rozpočet na tyto aktivity bude předem projednán a schválen pracovní 

skupinou financování. PS bude dohlížet nad čerpáním prostředků ostatních pracovních 

skupin a při plánovaných aktivitách v souladu se schváleným rozpočtem a sledovat také 
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efektivní a průběžné čerpání nepřímých výdajů v souladu s právními předpisy a kontrolovat 

jejich efektivnosti a uznatelnost. 

V říjnu již proběhla aktivita „Sázíme lípu pro nové generace“. 

 

6) PS projednala možnosti vykazování nákladů na implementaci mezi jednotlivé partnery. 

V případě, že se bude jednat o celoplošnou aktivitu, s dopadem na jednotlivé školy, budou 

náklady rozděleny mezi partnery v poměru dle počtu zapojených škol do projektu. Toto 

rozdělená vychází z původního rozdělení dotačních prostředků mezi partnery, které byly 

stanoveny dle počtu IZO.  

V případě, že se bude jednat o individuální aktivitu jedné oblasti, bude přiřazena 

partnerům v plné výši.  

V případě, že se bude jednat o aktivitu pro všechny partnery bez ohledu na počet 

zapojených škol, budou náklady rozděleny ve výši 1/5. 

 

7) Dále byla pracovní skupina vedena formou diskuse.  Členům pracovní skupiny byl promítán 

aktualizovaný rozpočtový výhled čerpání přímých výdajů. Členové PS mají kdykoliv 

možnost se k rozpočtu a jeho čerpání vyjádřit, ať už formou osobní návštěvy v kanceláři 

MAS nebo elektronicky emailem.  

 

Ing. Švitelová zmínila aktuální možnosti podpory z dotací Ministerstva pro místní rozvoj ČR 

a Krajského úřadu Olomouckého kraje. Bylo navrženo, aby byly zveřejněny odkazy na tyto 

programy na stránkách MAS RH, v záložce týkající se projektu MAP.  

Současně bylo navrženo zpracovávat tiskovou zprávu poskytující informace o průběhu 

realizace projektu a tu rozesílat elektronicky prostřednictvím zástupců partnerů do 

jednotlivých škol.  
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Závěry, úkoly: 
 

Přítomným bylo poděkováno za účast a aktivitu. PS se sejde v prvním měsíci roku 2019. Členové na 

příští jednání předloží případné dotazy k rozpočtu, jeho čerpání i návrhu aktivit implementace.  

 

Přílohy: 

- Pozvánka 

- Prezenční listina 

 

V Náměšti na Hané 03.12.2018 zapsala: 

 

 

 

            ……………………………………………….. 

             Ing. Iveta Botková, v.r. 
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