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Zápis z jednání Rady spolku MAS Podchlumí, z.s. 
4.10.2017, 9:00, Holovousy 

 
 

Přítomni: 
dle prezenční listiny 
 
Program: 

1. Zahájení, schválení programu, jmenování zapisovatele a ověřovatele 
2. IROP - nastavení podmínek výzev  

3. Operační program Zaměstnanost  

4. Různé 
 

 
1. Zahájení, schválení programu, jmenování zapisovatele a ověřovatele 

 
Ing. Petra Štěpánková přivítala všechny přítomné, dle prezenční listiny konstatovala 
usnášeníschopnost Rady spolku, zastoupení veřejného sektoru i zájmových skupin nižší než 49%, 
seznámila přítomné s programem a v řádném termínu zahájila jednání. Zapisovatelkou byla určena Ing. 
Helena Kráčmarová, ověřovatelem Zdeněk Rajm. 
 

 
Návrh na usnesení číslo: 1. 
Rada spolku schvaluje program jednání, zapisovatele Ing. Helenu Kráčmarovou  
a ověřovatele zápisu Zdeňka Rajma. 
Proběhlo hlasování: 
Pro: 5   proti: 0   zdržel se: 0 
 

Usnesení č. 1 bylo schváleno.  
 

2. IROP - nastavení podmínek výzev  
 
Slova se ujala Ing. Irena Janáková, která přítomným představila navrhované podoby výzev 
z Integrovaného operačního programu, včetně jejich „Kritérií věcného hodnocení“ a „Kritérií pro 
hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti“.  Členové rady MAS podrobně procházeli jednotlivé 
výzvy a diskutovali nad stanoveným bodovým ohodnocením jednotlivých kritérií.  U některých došlo 
v průběhu jednání k úpravě. 
 
Návrh na usnesení číslo 2. 
Rada spolku schvaluje po dohodnutých úpravách podmínky a přílohy výzev z Integrovaného 
operačního programu, včetně jejich kritérií pro věcné a formální hodnocení. Tyto dokumenty budou 
následně zaslány ke kontrole na ŘO IROP – Centrum pro regionální rozvoj.  
Proběhlo hlasování: 
Pro: 5   proti: 0   zdržel se: 0 
 

Usnesení č. 2.  bylo schváleno.  
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3. Operační program Zaměstnanost 
 
Ing. Janáková dále přítomným členům Rady MAS Podchlumí, z.s. představila konečnou podobu výzev 
z Operačního programu Zaměstnanost. Po seznámení s dokumenty neměli členové Rady žádné 
připomínky.  
 
Návrh na usnesení číslo 3. 
Rada spolku MAS Podchlumí, z.s. schvaluje podmínky a přílohy výzev z Operačního programu 
Zaměstnanost.  
Proběhlo hlasování: 
Pro: 5   proti: 0   zdržel se: 0 
 

Usnesení č. 3.  bylo schváleno.  
 
 

4. Různé  
 
Helena Kráčmarová informovala členy Rady o poškození pódia při akci v Hořicích. Úhrada opravy byla 
přislíbena zástupcem Města Hořice.  
 
 
Zasedání Rady MAS Podchlumí, z.s. bylo zakončeno ve 13.00 hodin.  
 
 
V Holovousích dne 5.10.2017 
 
 
 
 

Ing. Petra Štěpánková   ………………………………….  

 
 

Zapsala: Ing. Helena Kráčmarová ………………………………….  

 
 

Ověřil: Zdeněk Rajm          …………………………………. 


