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 ZÁPIS 

z online jednání Programového výboru MAS                                               

č. 2021-02 dne 16.2.2021 

    

Přítomni: dle prezenční listiny a printscreenu obrazovky z online jednání, které proběhlo 

přes odkaz https://meet.google.com/ioh-qeyj-ibz . 

 

 

Průběh jednání: 
 

1) Jednání Programového výboru bylo s ohledem na současnou epidemiologickou situaci 

spojenou s nákazou COVID-19 a nevhodnost prostor kanceláře MAS pro osobní jednání 

svoláno online. Jednání zahájil Bc. Zdeněk Drašnar ve 14:00 hodin. Na úvod přivítal 

všechny přítomné a konstatoval, že Programový výbor je v počtu 9 přítomných 

usnášeníschopný. Dále Mgr. Mervartová představila přítomným program jednání, který 

byl následně schválen a vysvětlila pokyny pro hlasování v rámci placené verze GSUITE - 

Google Meet:  

 

- hlasování proběhne v nástroji Google Meet, prostřednictvím funkce funkce "Chat", aby 

bylo zřejmé hlasování jednotlivých členů Programového výboru, resp. nehlasování členů, 

kteří jsou ve střetu zájmů 

- pro jakékoliv připomínky, náměty, podněty využijí účastníci jednání funkce tlačítko 

"Přihlásit se o slovo" 

- záznam z jednání/hlasování bude zachycen Kanceláří MAS pomocí PrintScreen 
 

Schválený program jednání 

 

1) Zahájení, schválení programu, zapisovatele a ověřovatelů 

2) Výběr projektů ve výzvě IROP 14 

3) Výběr projektů ve výzvě IROP 15 

4) Projekty MAP II a navazující MAP III 

5) Závěr 

 
 

Usnesení č. 21/PV-02/001  

Programový výbor MAS-Pv schvaluje program jednání. 

Hlasování: PRO – 9, PROTI – 0, Zdržel se – 0.  

SCHVÁLENO. 

 

Následně byla zapisovatelem zvolena J. Mervartová, ověřovateli Šárka Škrabalová (Město 

Opočno), Vít Klouček (SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Olešnice v Orlických horách) a 

Bc. Zdeněk Drašnar (osoba zastupující předsedu MĚSTYS NOVÝ HRÁDEK při výkonu 

funkce). 

 

 

 

https://meet.google.com/ioh-qeyj-ibz
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Usnesení č. 21/PV-02/002  

Programový výbor MAS-Pv schvaluje zapisovatelem Janu Mervartovou, 

ověřovateli Šárku Škrabalovou (Město Opočno), Víta Kloučka, DiS. (SH ČMS – 

Sbor dobrovolných hasičů Olešnice v Orlických horách) a Bc. Zdeňka Drašnara 

(osoba zastupující předsedu MĚSTYS NOVÝ HRÁDEK při výkonu funkce). 

Hlasování: PRO – 9, PROTI – 0, Zdržel se – 0.  

SCHVÁLENO. 

 

2) V druhém bodě jednání Mgr. Jana Mervartová seznámila přítomné s aktuálním plněním 

SCLLD v rámci PR IROP, přičemž byl zároveň proveden výběr projektů v rámci 14. výzvy 

IROP. 

 

14. výzva IROP zaměřená na podporu Bezpečnosti dopravy a cyklodopravy I 

Na úvod výběru projektů z této výzvy byli přítomní členové vyzváni k prostudování 

Etického kodexu osoby podílející se na hodnocení či výběru projektů, čímž byl prověřen 

střet zájmů jednotlivých přítomných členů Programového výboru – ve střetu zájmů se 

neocitl žádný z přítomnch členů.  

 

Složení Programového výboru pro výběr projektů v této výzvě je tedy následující: 

Celkem přítomno 9 členů z 11, tzn. nadpoloviční účast = Programový výbor je 

usnášeníschopný. 

Sektor Počet Hlasovací práva 

Veřejný 4 44,44 % 

Soukromý 5 55,56 % 

CELKEM 9 100 % 
 

Byla splněna podmínka, že při rozhodování o výběru projektů minimálně 50% hlasů 

náleží partnerům, kteří nejsou veřejnými orgány. 

 

K administraci výzvy bylo sděleno, že do výzvy byly předloženy 4 žádosti o podporu 

žadatelů Obec Pohoří, OBEC ČESKÉ MEZIŘÍČÍ, Město Nové Město nad Metují a OBEC 

PODBŘEZÍ, přičemž všechny 4 žádosti splnily podmínky kontroly formálních náležitostí a 

přijatelnosti. 

 

Dne 18.12.2020 proběhlo zasedání Hodnoticí a Výběrové komise MAS, na kterém bylo 

provedeno a schváleno věcné hodnocení předložených žádostí o podporu. Téhož dne, tj. 

18.12. 2020 byl výsledek zveřejněn žadatelům v MS2014+ a zaslány interní depeše 

s inforamcí o právu na přezkum. Vzhledem k tomu, že dne 2.1. 2021 vypršela lhůta pro 

možnost podání žádosti o přezkum proti výsledku věcného hodnocení, přičemž ani jeden 

z žadatelů této možnosti ve stanoveném termínu nevyužil, mohl Programový výbor na 

svém zasedání rozhodnout o výběru projektů v této výzvě.  

 

Na výzvu bylo po provedení modifikace této výzvy z prostředků EFRR alokováno celkem 

9 864 087,58 Kč (CZV 10 383 250,08 Kč), přičemž všechny 4 projekty z EFRR požadují 

v součtu částku 9 864 087,57 Kč. Vzhledem k tomu, že všechny 4 předložené žádosti o 
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podporu splnily podmínky věcného hodnocení a svými požadavky se vešly do stanovené 

alokace výzvy, byly zařazeny do Seznamu vybraných žádostí o podporu. 

 

Usnesení č. 21/PV-02/003   

Programový výbor MAS-Pv schvaluje Seznam vybraných žádostí o podporu 

ve 14.výzvě MAS POHODA-IROP-Bezpečnost dopravy a cyklodopravy I (číslo 

510/06_16_038/CLLD_15_01_071). 

Hlasování: PRO – 9, PROTI – 0, Zdržel se – 0.  

SCHVÁLENO.
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Seznam vybraných žádostí o podporu ve výzvě IROP 14 

Název MAS: Místní akční skupina POHODA venkova, z.s. Číslo výzvy MAS: 510/06_16_038/CLLD_15_01_071 

Číslo SCLLD: CLLD_15_01_071 Alokace výzvy MAS po 

modifikaci (CZV): 

10,383,250.080 Kč  

(EFRR 9 864 087,58 Kč) 

Název výzvy 

MAS: 

14. výzva MAS POHODA – IROP – Bezpečnost dopravy a cyklodopravy I 

 

Poř. Registrační číslo Název žadatele Název projektu IČ Bodové 

hodnocení 

Výsledek 

věcného 

hodnocení 

Příspěvek 

Unie z EFRR 

Datum a 

čas 

registrace 

v MS2014+ 

1. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0015050 Obec Pohoří Zvýšení bezpečnosti dopravy v 

obci Pohoří - chodník podél 

silnice III/30426 

00275263 45 žádost o podporu 

splnila podmínky 

věcného hodnocení 

3 418 100,00 Kč 8.9.2020,  
13:37 

2. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0015191 OBEC PODBŘEZÍ Chodník a místa pro přecházení 

v obci Podbřezí 

00579319 45 žádost o podporu 

splnila podmínky 

věcného hodnocení 

2 981 337,57 Kč  30.9.2020,  

9:21 

3. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0015145 Město Nové Město 

nad Metují 

Bezpečnost dopravy ve městě - 

stavební úpravy a doplnění 

chodníků v ul. Sokolská 

00272876 35 žádost o podporu 

splnila podmínky 

věcného hodnocení 

1 754 650,00 Kč 23.9.2020, 

15:10 

4. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0015108 OBEC ČESKÉ 

MEZIŘÍČÍ 

Chodník v ulicích Mochovská a 

J. Fučíka v Českém Meziříčí 

00274810 30 žádost o podporu 

splnila podmínky 

věcného hodnocení 

1 710 000,00 Kč 17.9.2020, 

13:19 

CELKEM 9 864 087,57 Kč  
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3) Dále byl proveden výběr projektů v rámci 15. výzvy IROP. 

 

15. výzva IROP zaměřená na podporu Techniky pro IZS III. 

Na úvod výběru projektů z této výzvy byli přítomní členové vyzváni k prostudování 

Etického kodexu osoby podílející se na hodnocení či výběru projektů, čímž byl prověřen 

střet zájmů jednotlivých přítomných členů Programového výboru – ve střetu zájmů se 

v této výzvě ocitli zástupci obce Deštné v Orlických horách (Alena Rejzková Křížová) a SH 

ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Olešnice v Orlických horách (Vít Klouček, DiS.), kteří se 

této části jednání neúčastnili.  

 

Složení Programového výboru pro výběr projektů v této výzvě je tedy následující: 

Celkem přítomno 7 členů z 11, tzn. nadpoloviční účast = Programový výbor je 

usnášeníschopný. 

Sektor Počet Hlasovací práva 

Veřejný 3 42,86 % 

Soukromý 4 57,14 % 

CELKEM 7 100 % 
 

Byla splněna podmínka, že při rozhodování o výběru projektů minimálně 50% hlasů 

náleží partnerům, kteří nejsou veřejnými orgány. 

 

K administraci výzvy bylo sděleno, že do výzvy byly předloženy 2 žádosti o podporu 

žadatelů Obec Olešnice v Orlických horách a Obec Deštné v Orlických horách, přičemž 

obě žádosti splnily podmínky kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti. 

 

Dne 4.2.2021 proběhlo zasedání Hodnoticí a Výběrové komise MAS, na kterém bylo 

provedeno a schváleno věcné hodnocení předložených žádostí o podporu. Dne 

15.2. 2021 byl výsledek zveřejněn žadateli Obec Deštné v Orlických horách v MS2014+ 

(žadateli Obec Olešnice v Orlických horách nemohl být výsledek zveřejněn z důvodu 

technické chyby systému MS2014+) a oběma žadatelům byly zaslány interní depeše 

s informací o právu na přezkum. Vzhledem k tomu, že téhož dne, tj. 15.2. 2021 oba 

žadatelé zaslali Vzdání se práva podat žádost o přezkum proti výsledku věcného 

hodnocení, mohl Programový výbor na svém zasedání rozhodnout o výběru projektů 

v této výzvě.  

Na výzvu bylo po provedení modifikace této výzvy z prostředků EFRR alokováno celkem 

1 257 553 Kč (CZV 1 323 740 Kč), přičemž oba projekty z EFRR požadují v součtu částku 

1 257 553 Kč. Vzhledem k tomu, že obě předložené žádosti o podporu splnily podmínky 

věcného hodnocení a svými požadavky se vešly do stanovené alokace výzvy, byly 

zařazeny do Seznamu vybraných žádostí o podporu. 

 

Usnesení č. 21/PV-02/004   

Programový výbor MAS-Pv schvaluje Seznam vybraných žádostí o podporu 

v 15.výzvě MAS POHODA-IROP-Technika pro IZS III (číslo 

133/06_16_076/CLLD_15_01_071). 

Hlasování: PRO – 7, PROTI – 0, Zdržel se – 0.  

SCHVÁLENO. 
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Seznam vybraných žádostí o podporu ve výzvě IROP 15 

Název MAS: Místní akční skupina POHODA venkova, z.s. Číslo výzvy MAS: číslo 133/06_16_076/CLLD_15_01_071 

Číslo SCLLD: CLLD_15_01_071 Alokace výzvy MAS po 

modifikaci (CZV): 

1,323,740 Kč  

(EFRR 1 257 553 Kč) 

Název výzvy 

MAS: 

15. výzva MAS POHODA – IROP – Technika pro IZS III 

 

Poř. Registrační číslo Název žadatele Název projektu IČ Bodové 

hodnocení 

Výsledek 

věcného 

hodnocení 

Příspěvek 

Unie z EFRR 

Datum a 

čas 

registrace 

v MS2014+ 

1. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_076/0015816 Obec Olešnice v 
Orlických 

horách 

Obec Olešnice v Orlických 

horách - pořízení 

terénní techniky pro JSDH 

00275174 85 žádost o podporu 

splnila podmínky 

věcného hodnocení 

628 776,50 Kč 26.11.2020,  
14:13 

2. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_076/0015834 Obec Deštné 
v Orlických horách 

Obec Deštné v Orlických horách 

- pořízení 

terénní techniky pro JSDH 

00274844 75 žádost o podporu 

splnila podmínky 

věcného hodnocení 

628 776,50 Kč  26.11.2020, 

16:45 

CELKEM 1 257 553 Kč  
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4) V bodě čtvrtém informovala Ing. Olga Prázová členy Programového výboru o 

aktuálních informacích v rámci projektů MAP. Bod jednání byl věnovaný realizaci Místních 

akčních plánů II na území správních obvodů ORP Dobruška a ORP Nové Město nad 

Metují, uplynulým a plánovaným aktivitám projektu. Dále byly představeny navazující 

projekty MAP III s žádostí o stanovisko členů PV k realizaci. 

 

Usnesení č. 21/PV-02/005 

Programový výbor MAS-Pv bere na vědomí informace o aktuálním stavu 

realizace Místních akčních plánů II a schvaluje podání dvou žádostí o podporu 

na projekty Místních akčních plánů III pro Dobrušsko a Novoměstsko. 
 

Hlasování: PRO – 9, PROTI – 0, Zdržel se – 0.  

SCHVÁLENO. 

 

5) Na závěr Ing. Prázová a Mgr. Mervartová společně s předsedou Bc. Zdeňkem 

Drašnarem poděkovali všem přítomným za účast a v 14:40 h. ukončili online jednání. 

 

 

 

V Dobrušce dne 16. února 2021 

 

 

 

Zapsala: 

 

 

 

…………………………………………………. 

 Mgr. Jana Mervartová 

 

 

Ověřovatelé: 

 

 

 

 

………………………………………………….    …………………………………………………. 

          Šárka Škrabalová      Vít Klouček, DiS. 
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………………………………………………….  

         Bc. Zdeněk Drašnar 

Osoba zastupující předsedu MĚSTYS NOVÝ HRÁDEK při výkonu funkce 
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