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ZÁPIS 

z online jednání Programového výboru MAS                                               

č. 2021-03 dne 18.3.2021 

    

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 10 přítomných 

usnášeníschopný. Dále Mgr. Jana 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 "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) Aktuální informace k realizaci SCLLD v PR IROP 

3) Schválení výzvy PRV 5 

4) Různé 

5) Závěr 

 
 

Usnesení č. 21/PV-03/001  

Programový výbor MAS-Pv schvaluje program jednání. 

Hlasování: PRO – 10, PROTI – 0, Zdržel se – 0.  

SCHVÁLENO. 

 

Následně byla zapisovatelem zvolena J. Mervartová, ověřovateli Miroslav Sixta (Město 

Dobruška), 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-03/002  

Programový výbor MAS-Pv schvaluje zapisovatelem Janu Mervartovou, 

ověřovateli Miroslava Sixtu (Město Dobruška), 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 – 10, 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 16. výzvy 

IROP a dále byla schválena aktualizace harmonogramu výzev v PR IROP pro rok 2021. 

 

16. výzva IROP zaměřená na podporu Infrastruktury základních škol 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 

ocitla zástupkyně Města Opočna (Šárka Škrabalová), která se této části jednání 

neúčastnila.  

 

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 byla předložena 1 žádost o podporu 

žadatele Základní škola, Opočno, okres Rychnov nad Kněžnou, přičemž tato žádost 

splnila podmínky kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti. 

 

Dne 4.3.2021 proběhlo zasedání Hodnoticí a Výběrové komise MAS, na kterém bylo 

provedeno a schváleno věcné hodnocení předložené žádosti o podporu. Následně, tj. dne 

11.3.2021 byl výsledek zveřejněn žadateli v MS2014+ a zaslána interní depeše 

s informací o právu na přezkum. Vzhledem k tomu, že téhož dne, tj. 11.3.2021 žadatel 

zaslal 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 z prostředků EFRR alokováno celkem 1 789 598,98 Kč (CZV 1 883 788,41 

Kč), přičemž předmětný jediný projekt z EFRR požaduje částku 1 789 598,60 Kč. 

Vzhledem k tomu, že tato jediná předložená žádost o podporu splnila podmínky věcného 

hodnocení a svými požadavky se vešla do stanovené alokace výzvy, byla zařazena do 

Seznamu vybraných žádostí o podporu. 
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Usnesení č. 21/PV-03/003   

Programový výbor MAS-Pv schvaluje Seznam vybraných žádostí o podporu 

v 16.výzvě MAS POHODA-IROP-Infrastruktura základních škol III (číslo 

537/06_16_075/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 16 

Název MAS: Místní akční skupina POHODA venkova, z.s. Číslo výzvy MAS: 537/06_16_075/CLLD_15_01_071 

Číslo SCLLD: CLLD_15_01_071 Alokace výzvy MAS po 

modifikaci (CZV): 

1 883 788,41 Kč  

(EFRR 1 789 598,98 Kč) 

Název výzvy 

MAS: 

16. výzva MAS POHODA – IROP – Infrastruktura základních škol 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_075/0016073  Základní škola, 
Opočno, okres 

Rychnov nad 

Kněžnou 

Základní škola, Opočno, okres 
Rychnov nad 

Kněžnou - modernizace 
vybavení a zajištění 

vnitřní konektivity školy 

75015013 25 žádost o podporu 

splnila podmínky 

věcného hodnocení 

1 789 598,60 Kč 22. 1. 2021, 

11:18 

CELKEM 1 789 598,60 Kč  
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Aktualizace harmonogramu IROP na rok 2021 

Vedoucí zaměstnanec strategie CLLD informoval o potřebě aktualizovat Harmonogram 

výzev v programovém rámci IROP na rok 2021, neboť žadatel Obec Podbřezí v rámci 

výzvy IROP 14 dnes dne 18.3.2021 po Závěrečném ověření způsobilsoti ze strany CRR 

stáhl svoji podanou žádost o podporu a v opatření 1.1 Bezpečnější a ekologičtější 

doprava se v důsledku toho nachází volné finanční prostředky (dotace) ve výši cca 3 mil. 

Kč. Návrh aktualizovaného harmonogramu na rok 2021 byl následně po proběhlé debatě 

schválen.  

 

Usnesení č. 21/PV-03/004 

Programový výbor MAS-Pv schvaluje aktualizaci Harmonogramu výzev MAS 

v programovém rámci IROP na rok 2021. 

Hlasování: PRO – 10, PROTI – 0, Zdržel se – 0.  

SCHVÁLENO 

 

 

3) V dalším bodě jednání Mgr. Jana Mervartová seznámila přítomné s aktuálním plněním 

SCLLD v rámci PR PRV, resp. aktuální stav čerpání v PR PRV a dále byla schválena výzva 

pro letošní rok PRV 5. 

 

Aktuální stav zbývajících finančních prostředků v PR PRV ke dni 4.3.2021 (mail 

od Ing. Hrdličkové ze SZIF) 

- Fiche 1: 0 Kč 

- Fiche 2: 155 651 Kč 

- Fiche 3: 0 Kč 

- Fiche 4: 385 635 Kč 

- Fiche 5: 1 134 760 Kč 

- Fiche 6: 845 751 Kč 

- Fiche 7: 0 Kč 

CELKEM:  2 521 797 Kč 

 

Výzva PRV 5 

- Termín vyhlášení výzvy: 31.3.2021 

- Termín semináře 13.4.2021 od 13:00 h. Solnická 57, 518 01 Dobruška (kancelář MAS) 

- Termín příjmu žádostí: od 13.4.2021 00:00 hodin do 30.4.2021 24:00 hodin – podání 

Žádosti o dotaci na MAS (včetně příloh) probíhá zasláním přes Portál farmáře  

- Termín registrace na RO SZIF: 31.8.2021 

- Celková výše dotace pro 5. Výzvu je 2 521 797,- Kč  

- Žadatelé mohou předkládat ve výzvě své projekty v rámci Fiche 5. 
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Usnesení č. 21/PV-03/005  

Programový výbor MAS-Pv schvaluje vyhlášení páté výzvy včetně dokumentace 

k této výzvě z programového rámce PRV (PRV5) na podporu fiche 5 a pověřuje 

vedoucího zaměstnance SCLLD předložením žádosti o schválení výzvy na RO 

SZIF HK a vypořádáním případných připomínek. 

Hlasování: PRO – 10, PROTI – 0, Zdržel se – 0.  

SCHVÁLENO. 

 

4) V předposledním bodě Různé informoval předseda Bc. Zdeněk Drašnar o proběhlém 

Auditu společností ESOP účetní a daňová kancelář s.r.o. (IČ: 27549909), který se 

uskutečnil v kanceláři MAS dne 11.2.2021. Výsledek hospodaření za rok 2020 činí 

22 950,55 Kč a Přiznání k dani z příjmu právnických osob bylo již odesláno na FÚ dne 

2.3.2021. 

 

Usnesení č. 21/PV-03/006 

Programový výbor MAS-Pv bere na vědomí informace o proběhlém auditu ze 

strany společnosti ESOP účetní a daňová kancelář s.r.o.  
NEHLASOVÁNO. 

 

V rámci bodu Různé dále informoval Bc. Zdeněk Drašnar přítomné o značce ORLICKÉ 

HORY originální produkt®. Dne 24.3.2021 se uskuteční Valná hromada ARZ, z. s., které 

se zúčastní za MAS POHODA venkova, z.s. Ing. Markéta Cejnarová, a to s pověřením 

Aleny Rejzkové Křížové, zástupce koordinátora značky. 

 

Aktuálně má značka 35 platných certifikátů, z čehož u 17 certifikátů končí ke dni 31.5. 

2021 platnost. V návaznosti na složité období spojené s nákazou COVID-19 navrhl 

předseda MAS po konzultaci se zástupkyní koordinátora Alenou Rejzkovou Křížovou 

členům Programovému výboru snížení ročního poplatku za užívání značky na 0,- Kč (z 

původních 500,- - 2000,- Kč podle velikosti výrobce) a snížení registračního poplatku pro 

držitele certifikátu (obnovení certifikátu) na 500,- Kč (z původních 1000,- Kč), a to vše v 

souladu s bodem 4 Zásad pro udělování a užívání značky „ORLICKÉ HORY originální 

produkt®“ (v platném znění od 13. 3. 2018), neboť MAS POHODA venkova, z.s. jakožto 

koordinátor značky může rozhodnout o snížení poplatku. 

 

Usnesení č. 21/PV-03/007 

Programový výbor MAS-Pv schvaluje snížení poplatku za užívání značky pro rok 

2021 na 0,- Kč v souladu s bodem 4.2 Zásad pro udělování a užívání značky 

„ORLICKÉ HORY originální produkt®“ (ve znění platném od 13. 3. 2018). 

Zároveň Programový výbor MAS-Pv schvaluje snížení registračního poplatku pro 

držitele certifikátu za obnovení certifikátu pro rok 2021 na 500,- Kč v souladu s 

Číslo 

Fiche 

Název Fiche  Vazba Fiche na článek Nařízení EP 

a Rady (EU) č. 1305/2013 

Alokace 

pro 5. výzvu 

F5 Společenský potenciál lesů Článek 25 - Neproduktivní investice v 

lesích 

2 521 797,- Kč 
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bodem 4.1 Zásad pro udělování a užívání značky „ORLICKÉ HORY originální 

produkt®“ (ve znění platném od 13. 3. 2018). 

Hlasování: PRO – 10, PROTI – 0, Zdržel se – 0.  

SCHVÁLENO. 

 

5) Na závěr Mgr. Jana Mervartová společně s předsedou Bc. Zdeňkem Drašnarem 

poděkovali všem přítomným za účast a v 14:50 h. ukončili online jednání, přičemž po 

krátké přestávce pokračovalo online setkání k přípravě nové Strategie pro programové 

období 2021 – 2027 za účasti členů Programového výboru pod vedením facilitátorky paní 

Jolany Šopovové. 

 

 

 

V Dobrušce dne 18. března 2021 

 

 

Zapsala: 

 

 

 

…………………………………………………. 

 Mgr. Jana Mervartová 

 

 

Ověřovatelé: 

 

 

 

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

          Miroslav Sixta       Vít Klouček, DiS. 

  

 

 

 

 

 

 

………………………………………………….  

         Bc. Zdeněk Drašnar 

Osoba zastupující předsedu MĚSTYS NOVÝ HRÁDEK při výkonu funkce 


