Pozvánka na jednání rozšířené koordinační
pracovní skupiny projektu ZDRAVÍ NÁS BAVÍ
Termín jednání: 13. 2. 2013 od 9.00 hodin
Místo jednání: Lhenice (kancelář MAS, 2. patro OÚ Lhenice)

Program jednání:
1. informace o aktuálním stavu projektu spolupráce
2. jednání se zpracovatelem výběrového řízení
3. upřesnění formálních náležitostí zakázky
4. diskuze
Svolavatel: předseda KPS – ing. Petr Leber
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Zápis z jednání rozšířené koordinační pracovní skupiny
projektu spolupráce ZDRAVÍ NÁS BAVÍ
(výbor pro zveřejnění na www)
Termín jednání: 13. 2. 2013 od 9.00 hodin
Místo jednání: Lhenice (kancelář MAS, 2. patro OÚ Lhenice)
Program jednání:
1. Informace o aktuálním stavu projektu spolupráce
2. Jednání se zpracovatelem výběrového řízení
3. Upřesnění formálních náležitostí zakázky
4. Diskuze
Ověření usnášeníschopnosti KPS: ANO
Záznam z jednání:
Ad 1) programu: kontrola pracovních úkolů z předchozího jednání KPS.
Výňatek ze Zápisu z jednání KPS projektu ZDRAVÍ NÁS BAVÍ, 6.12.2012
2.1.

KMAS neprodleně zahájí aktualizaci cenového průzkumu zpracování zadání
zakázky odbornou firmou tak, aby cca v polovině 02/2013 mohlo být zadáno
výběrové řízení. Výběr dodavatele proběhne formou sdružení zadavatelů.
STAV 13.2.2013: splněno – ÚKOL 1.1.: cenový průzkum (katalogy od
výrobců, cenové nabídky, kontakty na firmy) bude koordinátorkou projektu
předán firmě CORPORIN, která byla vybrána jako zpracovatel a administrátor
VŘ. Vyhodnocení výběru zpracovatele a nabídka firmy CORPORIN bude též
předána elektronicky partnerům.

2.2.

Všechny MAS ověří platnost míst realizace, v případě odchylky bude řešeno
změnou místa realizace s RO SZIF. Termín kontroly do: 31.1.2013, informace
per rollam. Místa realizace budou vyznačena do KKM, pro potřeby archivace
uloženy souhlasy vlastníků s realizací a výtisk LV (ověření vlastnictví).
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STAV 13.2.2013: splněno – ÚKOL 1.2.: přehled míst realizace bude
koordinátorkou projektu předán firmě CORPORIN.
MAS VR: v obci Kluky potenciálně změna, bude dořešeno do 28.2.2013,
informace bude předána mailem. V případě přesunu do jiné obce (zájem:
Slabčice), doložit zájem komunity o realizaci v místě. ÚKOL: TRVALE
sledovat, popř. řešit Změnovým hlášením.
2.2.1. Vzhledem k vývoji na trhu outdoor cvičebních prvků by bylo před zadáním
výběru dodavatele vhodné opakovaně ověřit v jednotlivých obcích zájem o
konkrétní prvky, zajistí koordinátoři jednotlivých MAS, termín: 31.1.2013.
STAV 13.2.2013: splněno – ÚKOL 1.3. :přehled požadavků
bude
koordinátorkou projektu předán firmě CORPORIN. Oslovené obce buďto
nadefinovali konkrétní prvky, nebo (např. většina obcí v regionu MAS VR)
požadují stroje na protažení popř. masáže, nikoliv posilování.
2.3.

Vzhledem k přípravě projektu ZNB2 bude s vyhlášením VŘ posečkáno do
rozhodnutí o schválení/neschválení projektu tak, aby nedošlo k pochybení ve
volbě typu zadání zakázky dle zákona. Vzhledem k tomu, že nevznikne
významnější prodleva v harmonogramu projektu, nebude zatím řešeno
Hlášením změny.
STAV 13.2.2013: dále není relevantní.

3.1. PMAS2 zajišťující společnou publicitu projektu připraví úvodní tiskovou zprávu,
dále bude postupovat dle plánu PR, PMAS2 zajistí archivaci výstupů PR.
STAV 13.2.2013: splněno.
ÚKOL 1.4. – veškeré doposud vyšlé PR články budou digitalizovány a sdíleny
partnery zveřejněny na www. Termín: do 28.2.2013.
Další větší aktivity PR ve vazbě na výsledek VŘ.
3.2. V průběhu 12/2012 a 01/2013 prověří všichni partneři aktuální možnosti
komunikace s regionálními médii za účelem propagace projektu.
STAV 13.2.2013: ÚKOL TRVÁ, navázán kontakt s MF Dnes (redaktor Marek) a
www“místní kultura“, dále budeme usilovat o bezplatnou PR v Denících
(především Strakonicko).

Ad bod 4)
OVĚŘENÍ PRŮBĚHU REALIZACE: připomenuto, že PMAS je povinna připravovat
návrhy Hlášení o změnách projektu, která projedná s ostatními partnery a po
administrativní stránce s KMAS.
STAV 13.2.2013: ÚKOL TRVÁ, doposud zpracována 2 změnová hlášení, předána
partnerům k archivaci (přílohy Smlouvy o spolupráci) v tištěné verzi, dále odešle
koordinátorka také elektronicky včetně aktualizované verze žádosti..
ÚKOLY:
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 VEDENÍ OSOBNÍ EVIDENCE ČINNOSTI DOBROVOLNÍKŮ – řízení projektu
100 hod. / MAS. KMAS připraví vzorový formulář pro evidenci, možnost sdílení
dokumentu google.
STAV 13.2.2013: ÚKOL TRVÁ, kontrola stavu bude provedena v 03/2013,
vzorové formuláře viz sdílení google
 VEDENÍ EVIDENCE POČTU OSLOVENÝCH OSOB – veřejnost – v rámci
průzkumu zájmu o VT/podpory záměru ZDRAVÍ NÁS BAVÍ (MIN 400)
(UVEDENO V ŽÁDOSTI): Provedeno v rámci přípravy záměru, podpora dále
potvrzována veřejností v průběhu roku 2012. Úkol: na příštím jednání KPS
provedou koordinátoři archivaci podkladů, dále bude uloženo u KMAS.
STAV 13.2.2013: ÚKOL TRVÁ, z časových důvodů bude kontrola stavu a
archivace provedena v 03/2013
PŘÍPRAVA ZAPOJENÍ VEŘEJNOSTI A EXPERTŮ DO REALIZACE PROJEKTU:
diskuze, bude předmětem jednání KPS v 1.Q.2013. Jde o:
ZAPOJENÍ SPOLKŮ
ZAPOJENÍ DOBROVOLNÍKŮ V MÍSTĚ
ZAPOJENÍ EXPERTŮ
oslovení
databáze osob
databáze organizací
vedení evidence dobrovolníka
STAV 13.2.2013: ÚKOL TRVÁ, někteří dobrovolníci se hlásí mailem, uspořádáme
s nimi setkání (především studenti Jihočeské univerzity).
MOTIVACE REGIONU KE VSTUPU DO NÁRODNÍ SÍTĚ ZDRAVÝCH MĚST:
diskuze, účastníci jednání považují za přínosný vstup jednotlivých MAS již v roce
2013.
STAV 13.2.2013: ÚKOL TRVÁ pro MAS Rozkvět, MAS Vodňanská ryba i MAS
Blanský les Netolicko jsou již novými členy NSZM, pí. Cepáková a p. Kolář jsou
koordinátory NSZM pro svůj region.

Ad 4) programu: diskuze
V průběhu 02 a 03/2013 jednání per rollam ve věci VŘ, termín osobní schůzky bude
upřesněn.
V průběhu 03/2013 VH MAS Rozkvět – proběhne hlasování o členství v NSZM.
Partneři se cítí poškozeni jednáním zástupců NS MAS při jednání hodnotící komise
projektů spolupráce (předložen navazující a rozšiřující projekt ZNB2 s cílem rozvoje
další spolupráce), bude předmětem diskuze s NS MAS ( VH a další příležitosti).
Nadále se budeme pokoušet najít společné projektové záměry a řešit potřeby
regionu spolupráce.
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Ad 2) a 3) programu: jednání za účasti zástupců firmy CORPORIN a p. Irala
(předběžně člen hodnotící komise v rámci VŘ)
Diskutovány procesní detaily k výběru dodavatele, složení výběrové (hodnotící)
komise (profesní zastoupení, zastoupení partnerů), termíny odsouhlasení základních
návrhů ZD (bude dořešeno v průběhu února) a VŘ (v průběhu března) tak, aby byly
dodrženy termíny dle žádosti PRV (viz plánované „spuštění“ do provozu jednotlivých
VT).
Zadání partnerů v rámci 1 výzvy s dílčím plněním (A,B,C,D), oslovení min. 5
dodavatelů plus zveřejnění dle zákona, příjem nabídek na adrese firmy, průběžné
sledování stavu počtu nabídek (upozornění: v případě, že obdržíme pouze 1 platnou
nabídku, muselo by se VŘ zrušit).
ZD by měla řešit také potřebu servisu v provozní fázi a požadované min. záruční
parametry. Zajistit smluvní vymahatelnost dodržení těchto závazků v době servisu!
Mandátní smlouva s CORPORIN – před uzavřením smlouvy doplnit prvky publicity a
součinnost (viz Pravidla PRV), doplnit: pro transparentnost příjmu zajistit zaslání
seznamu podaných nabídek k uzávěrce výzvy na mail.

Jednání ukončeno ve 12 hod.

Projekt Spolupráce „ ZDRAVÍ NÁS BAVÍ“ , reg.č. 12/015/4210a/231/00020

