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Zápis ze zasedání Rady spolku MAS Podchlumí, z. s. 
 ze dne 9. 5. 2018 od 13:30, Holovousy  
 
Usnášeníschopnost Rady MAS Podchlumí, z. s.:   ANO (dle prezenční listiny 60 %) 
Zastoupení veřejného sektoru nižší než 49 %:   ANO (dle prezenční listiny 33 %) 
Zastoupení zájmových skupin nižší než 49 %:   ANO (dle prezenční listiny, 33 %) 
 

Přítomni: Ing. Tereza Šubrtová, Mikroregion Podchlumí (zast. Zdeňkem Rajmem), ZD Bašnice (zast. Ing. 
Liborem Divokým) 
Host: předseda Výběrové komise Podzvičinsko, z.s. (zast. Bc. Monikou Benešovou) 
Zapisovatelka:   Ing. Helena Kráčmarová 
Ověřovatel:   Ing. Libor Divoký 
 
 

Program: 
1. Zahájení  
2. Výzva „MAS Podchlumí, z. s. – IROP – Bezpečná doprava“ – 1. výzva IROP 
3. Různé  

 
1. Zahájení 

Ing. Štěpánková přivítala všechny přítomné, dle prezenční listiny konstatovala usnášeníschopnost 
Rady spolku, seznámila přítomné s programem a v řádném termínu zahájila jednání. Zapisovatelkou 
byla určena Ing. Helena Kráčmarová, ověřovatelem Ing. Libor Divoký. 
 

Návrh na usnesení č. 1/09052018: Rada spolku schvaluje program, zapisovatele i ověřovatele zápisu. 
 
Proběhlo hlasování: 
pro: 3  proti: 0   zdržel se: 0 
 

Usnesení č. 1/09052018  bylo schváleno. 
 

 
2. Výzva „MAS Podchlumí, z.s. – IROP – Bezpečná doprava“ – 1. výzva IROP 

Na úvod tohoto bodu jednání byli přítomní členové vyzváni k prostudování Etického kodexu osoby 
podílející se na výběru projektů z této výzvy, čímž byl prověřen střet zájmů jednotlivých přítomných členů 
Rady spolku – všichni přítomní (Ing. Libor Divoký, Ing. Tereza Šubrtová a  Zdeněk Rajm) podepsali Etický 
kodex. 
 
Složení Rady spolku pro výběr projektů v této výzvě je tedy následující: 
Celkem přítomni 3 členové Rady z 5, tzn. nadpoloviční účast = Rada spolku je usnášeníschopná, veřejný 
sektor je zastoupen z 33%, tzn. byla splněna podmínka, že při rozhodování o výběru projektů náleží min. 
50% hlasů partnerům, kteří nejsou z veřejného sektoru. 
 
Do výzvy číslo 090/06_16_038/CLLD_16_01_053 „MAS Podchlumí, z.s. – IROP – Bezpečná doprava“ bylo 
předloženo šest žádostí o podporu. Pět žádostí splnilo kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti, jedna 
žádost byla dne 12.4.2018 z dalšího procesu hodnocení vyřazena z důvodu nesplnění kritérií přijatelnosti a 
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formálních náležitostí (žadatel nepředložil požadované doplnění žádosti o podporu).  Ode dne doručení 
zprávy o tomto vyřazení mohl žadatel ve lhůtě 15 kalendářních dnů podat žádost o přezkum kontroly 
přijatelnosti a formálních náležitostí, tuto možnost žadatel nevyužil. 
 
U pěti žádostí, které splnily kritéria přijatelnosti a formálních náležitostí, bylo provedeno Výběrovou 
komisí věcné hodnocení. Na základě věcného hodnocení a společného projednávání dne 3.5.2018 
následně Výběrová komise vytvořila seznam projektů, seřazených sestupně podle počtu dosažených bodů. 
Tento seznam projektů byl následně předán členům Rady spolku jako podklad pro dnešní jednání. 
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Předmětem projektu Přechod a místo pro přecházení přes silnici II/284 v obci Rohoznice je vybudování 
bezpečného přechodu pro chodce a místa pro přecházení přes frekventovanou silnici II. třídy s 
nasvětlením a zajištěním bezbariérového přístupu ke dvěma autobusovým zastávkám a k objektům 
občanské vybavenosti obce.  
 
Projekt Rekonstrukce a modernizace přístupového chodníku k I/35 – Milovice řeší rekonstrukci 
komunikace pro pěší včetně veřejného osvětlení, a to od zastávky u silnice I/35 směrem do centra obce. 
 
Předmětem projektu Hořice - lávka přes silnici I/35 je mimoúrovňové křížení stezky pro pěší a cyklisty přes 
frekventovanou mezinárodní silnici první třídy E442 (I/35), která propojí místní část Libonice a obce na 
jihozápad s městem Hořice. 
 
Projekt Bezpečná doprava v obci Cerekvice nad Bystřicí je zaměřen na výstavbu trasy pro pěší a na 
vytvoření osvětleného místa pro přecházení chodců. 
 
Předmětem projektu Rekonstrukce veřejného osvětlení a chodníku ul. Jiřího z Poděbrad u bytovek je 
rekonstrukce veřejného osvětlení a chodníku v ulici Jiřího z Poděbrad v místní části nazývané u bytovek. 
 
Předsedkyně Výběrové komise i členové Rady spolku konstatovali, že všech 5 předložených projektů je 
kvalitních a jejich realizace přispějí ke zvýšení bezpečnosti dopravy v regionu MAS Podchlumí. Rada spolku 
poté přistoupila ke schválení projektů k podpoře. Náhradní projekty ani nevybrané projekty nebyly v této 
výzvě stanoveny. 
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Návrh usnesení číslo 2/09052018: 
Rada spolku schvaluje Seznam vybraných žádostí o podporu doporučených k financování z 1.výzvy IROP 
„MAS Podchlumí, z.s. – IROP – Bezpečná doprava“ (číslo výzvy: 090/06_16_038/CLLD_16_01_053). 
Seznam vybraných žádostí o podporu doporučených k financování obsahuje žádosti o podporu obcí 
Rohoznice, Milovice u Hořic, Cerekvice nad Bystřicí a měst Hořice a Miletín.   

 
Proběhlo hlasování: 
pro: 3  proti: 0   zdržel se: 0 
 

Usnesení č. 2/09052018  bylo schváleno. 
 
 
 

3. Různé 
Ing. Štěpánková informovala přítomné, že i přes velkou snahu zaměstnanců MAS informovat (informační 
e-maily, zorganizovaný seminář, telefonické komunikace a osobní setkání) potenciální žadatele o 
možnostech čerpání dotací z Operačního programu Životní prostředí přes SCLLD, se zatím nepodařilo 
identifikovat vážné zájemce o žádosti o podporu. S ohledem na nezájem o tuto oblast ze strany žadatelů, 
Rada spolku doporučuje vedoucímu zaměstnanci pro SCLLD nepřipravovat dále žádost o změnu SCLLD „Na 
společné cestě krajem ovoce a pískovce“, která by byla zaměřena na doplnění programového rámce 
OPŽP. 
 
Rada spolku bere na vědomí informace o animačních aktivitách zaměstnanců MAS směrem k OPŽP. 
 
Na závěr poděkovala Ing. Štěpánková všem přítomným za účast a v 14:30 hodin ukončila jednání. 
 
 
Zapsala dne: 9.5. 2018  Ing. Helena Kráčmarová          
    
  

........................................... 
  
 
Ověřil: 9.5.2018      Ing. Libor Divoký  
 
   

...........................................  
 

 
Zdeněk Rajm           Ing. Petra Štěpánková 
          
 
...........................................   ........................................... 
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