Zápis
z jednání Představenstva MAS REGION KUNĚTICKÉ HORY k výběru
projektů z Integrovaného regionálního operačního programu,
konaného dne 18.1.2021 od 8:00 hod. on-line (google.meet)
Úvod
Tento dokument je zápisem z on-line jednání Představenstva k výběru projektů k výzvám 11.výzva MAS Region Kunětické
hory-IROP-Bezpečnost-III (119/06_16_076/CLLD_15_01_261) a 12.výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-DopravaIII (424/06_16_038/CLLD_15_01_261) z Integrovaného regionálního operačního programu.
Řízením jednání byla pověřena Ivana Řehořová.
Přítomni jsou 3 z 5 členů představenstva. Žádná ze zájmových skupin ani veřejný sektor nemá více jak 49 % hlasů.
Představenstvo je usnášeníschopné. Pro přijmutí usnesení je potřeba souhlasu minimálně 2 členů představenstva.
Zapisovatelem zápisu byla jmenována K. Flajšmanová.
Ověřovatelem zápisu byla jmenována: Jolanu Štěpánkovou (pověřený člen představenstva).
Z průběhu jednání byly pořízeny printscreeny.
Etické kodexy
Etické kodexy byly podepsány a odevzdány před začátkem on-line jednání. Přítomní členové se seznámili se zněním
Čestného prohlášení ke střetu zájmů (etického kodexu). U žádného z přítomných členů představenstva nebyly zjištěny
důvody pro nepodepsání etického kodexu.
Výběr projektů k výzvě 119/06_16_076/CLLD_15_01_261 z Integrovaného regionálního operačního programu
o I. Řehořová seznámila přítomné se základními informacemi k programovému rámci IROP – opatření 2:
Bezpečnost a výzvou 119/06_16_076/CLLD_15_01_261, která je předmětem výběru. Dále byli přítomní
seznámeni s pravidly pro výběr.
o Celková částka dotace na výzvu: 3.804.427,00 Kč při CZV: 4.004.660,00 Kč, minimální výše celkových
způsobilých výdajů na jeden projekt: 50.000,00 Kč, maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden
projekt: 4.004.660 Kč.
o Do výzvy zaregistrována 1 žádost o podporu
z toho 1 žádost o podporu prošla Kontrolou formálních náležitostí a přijatelnosti
z toho 0 žádostí o podporu neprošlo Kontrolou formálních náležitostí a přijatelnosti
z toho 1 žádost o podporu prošla Věcným hodnocením (splnila min. bodovou hranici)
z toho 0 žádostí o podporu neprošlo Věcným hodnocením (nesplnilo min. bodovou hranici)
Žádná žádost neodstoupila od realizace.
o Podklady pro výběr (Zápis z jednání Výběrové komise včetně seznamu projektů a kontrolních listů) byly I.
Řehořovou předloženy představenstvu k výběru:
Opatření SCLLD: IROP/O2 Bezpečnost

Pořadové
číslo

Název projektu (reg. č.)

Název žadatele
(IČ)

1.

PŘÍSTAVBA a STAVEBNÍ
ÚPRAVY HASIČSKÉ ZBROJNICE
(CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_076/0015034)

Obec Staré
Ždánice (IČ
00274321)

o

Výzva MAS: 11.výzva MAS Region Kunětické
hory-IROP-Bezpečnost-III
(119/06_16_076/CLLD_15_01_261)
Bodový Datum a čas
Požadovaná výše
zisk
registrace
dotace
projektu
27
4.9.2020, 18:11
3.804.427 Kč

Projekty, které prošly věcným hodnocením, je možné vybrat, protože celková částka dotace na výzvu činí
3.804.427,00 Kč a celková částka dotace na projekty ve výběru je 3.804.427,00 Kč, tedy není překročena
alokace výzvy 119/06_16_076/CLLD_15_01_261.
Představenstvo schvaluje výběr žádosti PŘÍSTAVBA a STAVEBNÍ ÚPRAVY HASIČSKÉ ZBROJNICE
(CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_076/0015034).
Pro: 3
Proti: 0
Zdržel se: 0

o

Na základě schválených projektů byl vyhotoven Seznam vybraných projektů a Seznam nevybraných projektů:

Seznam vybraných projektů
Opatření SCLLD: IROP/O2 Bezpečnost
Pořa
dové
číslo
1.

Celkem

Název projektu (reg. č.)

Název žadatele
(IČ)

PŘÍSTAVBA a STAVEBNÍ
ÚPRAVY HASIČSKÉ
ZBROJNICE
(CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_076/
0015034)

Obec Staré
Ždánice (IČ
00274321)

Výzva MAS: 11.výzva MAS Region Kunětické hory-IROPBezpečnost-III (119/06_16_076/CLLD_15_01_261)
Bodový Požadovaná
Výše celkových Výše celkových
zisk
výše dotace
způsobilých
výdajů
výdajů
27
3.804.427,00 Kč 4.004.660,00 Kč 7.556.087,41 Kč

3.804.427,00 Kč

4.004.660,00 Kč

7.556.087,41 Kč

Seznam nevybraných projektů
Není evidován žádný nevybraný projekt, který byl předán k výběru.
Opatření SCLLD: IROP/O2 Bezpečnost
Výzva MAS: 11.výzva MAS Region Kunětické hory-IROPBezpečnost-III (119/06_16_076/CLLD_15_01_261)
Pořa
Název projektu (reg. č.)
Název žadatele
Bodový Požadovaná
Výše celkových Výše celkových
dové
(IČ)
zisk
výše dotace
způsobilých
výdajů
číslo
výdajů
--------------Celkem
------Představenstvo schvaluje Seznam vybraných projektů a Seznam nevybraných projektů k 11.výzva MAS Region
Kunětické hory-IROP-Bezpečnost-III (119/06_16_076/CLLD_15_01_261).
Pro: 3
Proti: 0
Zdržel se: 0
Výběr projektů k výzvě 424/06_16_038/CLLD_15_01_261 z Integrovaného regionálního operačního programu
o I. Řehořová seznámila přítomné se základními informacemi k programovému rámci IROP – opatření 1: Doprava
a výzvou 424/06_16_038/CLLD_15_01_261, která je předmětem výběru. Dále byly přítomní seznámeni
s pravidly pro výběr.
o Celková částka dotace na výzvu: 6.916.007,60 Kč při CZV: 7.280.008,00 Kč, minimální výše celkových
způsobilých výdajů na jeden projekt: 50.000,00 Kč, maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden
projekt: 2.900.945,00 Kč.
o Do výzvy zaregistrovány 4 žádosti o podporu
z toho 4 žádosti o podporu prošly Kontrolou formálních náležitostí a přijatelnosti
z toho 0 žádostí o podporu neprošlo Kontrolou formálních náležitostí a přijatelnosti
z toho 4 žádosti o podporu prošly Věcným hodnocením (splnily min. bodovou hranici)
z toho 0 žádostí o podporu neprošlo Věcným hodnocením (nesplnilo min. bodovou hranici)
Žádná žádost neodstoupila od realizace.
o Podklady pro výběr (Zápis z jednání Výběrové komise včetně seznamu projektů a kontrolních listů) byly I.
Řehořovou předloženy představenstvu k výběru. Výběr probíhá dle pořadí projektů:
Opatření SCLLD: IROP/O1 Doprava
Výzva MAS: 12.výzva MAS Region Kunětické
hory-IROP-Doprava-III
(424/06_16_038/CLLD_15_01_261)
Pořadové Název projektu (reg. č.)
Název žadatele
Bodový Datum a čas
Požadovaná výše
číslo
(IČ)
zisk
registrace
dotace
projektu
1.
Bezpečnost dopravy v obci Dříteč,
Obec Dříteč (IČ
50
10.09.2020, 16:30 2.260.109,85 Kč
SV část
00273546)
(CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0015067)
2.
Výstavba veřejného osvětlení v obci
Obec Bukovina
50
10.09.2020, 20:08 950.000,00 Kč
Bukovina nad Labem – II. etapa
nad Labem (IČ
(CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0015070) 00273406)
3.
Výstavba veřejného osvětlení v obci
Obec Bukovina
50
10.09.2020, 20:09 950.000,00 Kč
Bukovina nad Labem – I. etapa
nad Labem (IČ
(CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0015071) 00273406)
4.
Bezpečná doprava v ul. Kunětická a
Město Sezemice
45
10.09.2020, 17:47 2.755.897,75 Kč
Pernštýnská
(IČ 00274241)
(CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0015069)

o

Projekty, které prošly věcným hodnocením, je možné vybrat, protože celková částka dotace na výzvu činí
6.916.007,60 Kč a celková částka dotace na projekty ve výběru je 6.916.007,60 Kč, tedy není překročena
alokace výzvy 424/06_16_038/CLLD_15_01_261.
Představenstvo
schvaluje
výběr
(CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0015067).
Pro: 3
Proti: 0

žádosti

Bezpečnost

dopravy

v obci

Dříteč,

SV

část

Zdržel se: 0

Představenstvo schvaluje výběr žádosti Výstavba veřejného osvětlení v obci Bukovina nad Labem – II. etapa
(CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0015070).
Pro: 3
Proti: 0
Zdržel se: 0
Představenstvo schvaluje výběr žádosti Výstavba veřejného osvětlení v obci Bukovina nad Labem – I. etapa
(CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0015071).
Pro: 3
Proti: 0
Zdržel se: 0
Představenstvo schvaluje výběr žádosti
(CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0015069).
Pro: 3
Proti: 0
o

Bezpečná

doprava

v ul.

Kunětická

a

Pernštýnská

Zdržel se: 0

Na základě schválených projektů byl vyhotoven Seznam vybraných projektů a Seznam nevybraných projektů:

Seznam vybraných projektů
Opatření SCLLD: IROP/O1 Doprava
Pořa
dové
číslo
1.

2.

3.

4.

Celkem

Název projektu (reg. č.)

Název žadatele
(IČ)

Bezpečnost dopravy v obci
Dříteč, SV část
(CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_03
8/0015067)
Výstavba veřejného
osvětlení v obci Bukovina
nad Labem – II. etapa
(CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_03
8/0015070)
Výstavba veřejného
osvětlení v obci Bukovina
nad Labem – I. etapa
(CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_03
8/0015071)
Bezpečná doprava v ul.
Kunětická a Pernštýnská
(CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_03
8/0015069)

Obec Dříteč (IČ
00273546)

Výzva MAS: 12.výzva MAS Region Kunětické hory-IROPDoprava-III (424/06_16_038/CLLD_15_01_261)
Bodový Požadovaná
Výše celkových Výše celkových
zisk
výše dotace
způsobilých
výdajů
výdajů
50
2.260.109,85 Kč 2.379.063,00 Kč 11.635.701,00 Kč

Obec Bukovina
nad Labem (IČ
00273406)

50

950.000,00 Kč

1.000.000,00 Kč

2.235.129,00 Kč

Obec Bukovina
nad Labem (IČ
00273406)

50

950.000,00 Kč

1.000.000,00 Kč

2.129.074,00 Kč

Město Sezemice
(IČ 00274241)

45

2.755.897,75 Kč

2.900.945,00 Kč

4.014.304,79 Kč

6.916.007,60 Kč

7.280.008,00 Kč

20.014.208,79 Kč

Seznam nevybraných projektů
Není evidován žádný nevybraný projekt, který byl předán k výběru.
Opatření SCLLD: IROP/O1 Doprava
Výzva MAS: 12.výzva MAS Region Kunětické hory-IROPDoprava-III (424/06_16_038/CLLD_15_01_261)
Pořa
Název projektu (reg. č.)
Název žadatele
Bodový Požadovaná
Výše celkových Výše celkových
dové
(IČ)
zisk
výše dotace
způsobilých
výdajů
číslo
výdajů
--------------Celkem
------Představenstvo schvaluje Seznam vybraných projektů a Seznam nevybraných projektů k 12.výzva MAS Region
Kunětické hory-IROP-Doprava-III (424/06_16_038/CLLD_15_01_261).
Pro: 3
Proti: 0
Zdržel se: 0

Zápis
Z důvodu jednání on-line, kdy zápis vzniká po jednání, se přítomni dohodli, že v souladu s interními postupy MAS budou
moci přítomní členové představenstva zápis připomínkovat do 2 pracovních dnů od jeho zaslání. Pokud K. Flajšmanová
neobdrží žádné připomínky do stanovené doby, bude se považovat zápis za schválený členy představenstva. V případě
připomínek, bude upravený zápis včetně vypořádaných připomínek zaslán opět členům představenstva k připomínkování
do 2 pracovních dnů od jeho zaslání. V případě přetrvávajících připomínek schválí členové představenstva zápis na dalším
jednání. Správnost zápisu stvrdí svým podpisem pověřený člen předseda představenstva – J. Štěpánková, vzhledem k tomu,
že předseda představenstva se jednání neúčastnil.
Přítomní se dohodli na způsobu podepsání prezenční listiny.
I. Řehořová v 8:30 hod. ukončila výběr projektů.

USNESENÍ k výběru projektů IROP
IROP/Bezpečnost-III/1: Představenstvo schvaluje výběr žádosti PŘÍSTAVBA a STAVEBNÍ ÚPRAVY HASIČSKÉ
ZBROJNICE (CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_076/0015034).
IROP/Bezpečnost-III/2: Představenstvo schvaluje Seznam vybraných projektů a Seznam nevybraných projektů k 11.výzva
MAS Region Kunětické hory-IROP-Bezpečnost-III (119/06_16_076/CLLD_15_01_261).
IROP/Doprava-III/3: Představenstvo schvaluje výběr žádosti Bezpečnost dopravy v obci Dříteč, SV část
(CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0015067).
IROP/Doprava-III/4: Představenstvo schvaluje výběr žádosti Výstavba veřejného osvětlení v obci Bukovina nad Labem –
II. etapa (CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0015070).
IROP/Doprava-III/5: Představenstvo schvaluje výběr žádosti Výstavba veřejného osvětlení v obci Bukovina nad Labem –
I. etapa (CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0015071).
IROP/Doprava-III/6: Představenstvo schvaluje výběr žádosti Bezpečná doprava v ul. Kunětická a Pernštýnská
(CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0015069).
IROP/Doprava-III/7: Představenstvo schvaluje Seznam vybraných projektů a Seznam nevybraných projektů k 12.výzva
MAS Region Kunětické hory-IROP-Doprava-III (424/06_16_038/CLLD_15_01_261).
Zápis zveřejněn na www.masrkh.oblast.cz.

Přílohy:
Prezenční listina
Etický kodex – 3x

Dne: 18.1.2021
Zapsala: K. Flajšmanová
Pověřený člen představenstva svým podpisem tohoto zápisu stvrzuje výsledek výběru a ověřuje správnost zápisu.
Jolana Štěpánková:

Jolana
Štěpánko
vá

Digitálně podepsal
Jolana Štěpánková
Datum: 2021.01.22
11:03:46 +01'00'
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