
 
 
 

 
 

Nám. ČSA 24 | 333 01 Stod | e-mail: info@mas-radbuza.cz | tel.: +420 725 830 833 | IČO: 228 97 461 | www.mas-

radbuza.cz 
 

 
 

 Zápis z 6. setkání PS Financování MAP SO ORP Stod 
(setkání proběhlo dne 19. 6. 2020 v zasedací místnosti MAS Radbuza)  

 
Program setkání: 

1. Přehled čerpání nákladů paušálu projektu 
2. Přehled čerpání DPP projektu  

 
Přehled čerpání nákladů paušálu projektu 
Tomáš Svoboda prezentoval aktuální stav čerpání paušální části rozpočtu projektu (stav ke 
konci března 2020) 
 

Čerpání paušálu Náklady v kč 

Cestovné 35 142,37 

Občerstvení 79 923,61 

služby (ZUŠkování -pódium, ozvučení, Den 
jinde - lektorné, semináře) včetně DPP účetní 

266 930,86 

Doprava 41 259,00 

klokanovy kufry a kapsy 176 900,00 

drobný materiál 78 012,56 

Knihy 125 246,69 

vybavení (nábytek, plátno atd) 83 118,00 

náklady na kancelář 19 131,50 

Hry 53 153,66 

 
Paušální náklady (celková částka na celý projekt: 2 710 158,40 Kč) 

Čerpáno: 958 818,25 Kč (35,38% z celkové částky projektu) 
 
Přehled čerpání DPP projektu 
Tomáš Svoboda prezentoval aktuální stav čerpání DPP rozpočtu projektu (stav ke konci března 
2020). 
 

 Aktuálně čerpáno 
Plánovaný 
rozpočet 

Stav čerpání 
v % 

Lektoři 
59 639,00ě 115 500,00 51,64 
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Odborný konzultant pro školství 
a vzdělávání 11 040,00 52 992,00 20,83 

Vedoucí pracovních skupin 7 500,00 37 500,00 20,00 

Zástupci zapojených škol 3 000,00 187 500,00 1,60 

Členové pracovních skupin 0,00 130 000,00 0 

  523 492,00  
Diskuse 
Tomáš Svoboda vysvětlil, že nedostatečné čerpání jednotlivých položek DPP je dáno tím, že 
členové jednotlivých pracovních skupin i zástupci zapojených škol vykonávají svou činnost bez 
nároku na odměnu. 
Václav Kubernát připomněl, že přehled čerpání projektu je zpracován k březnu 2020, tedy ke 
konci monitorovacího období. Dále pak také upozornil na to, že čerpání personálních nákladů 
ovlivňuje také celkovou částku na implementaci MAP. 
Tomáš Svoboda uvedl, že se zvýší počet seminářů, které budou v rámci budování znalostní 
kapacity realizovány. Realizační tým eviduje velký zájem cílových skupin. Přes prázdniny bude 
zpracován podrobný přehled potřeb jednotlivých cílových skupin v oblasti seminářů a výměny 
zkušeností, který pak bude zahrnut do Akčního plánu MAP. 
Martina Macánová vítá, že budou semináře více upraveny dle potřeb jednotlivých cílových 
skupin projektu (např. semináře pro sborovnu).  
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