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Zápis ze zasedání Rady spolku MAS Podchlumí, z. s. 
 ze dne 22. 3. 2018 od 10:30, 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: Mgr. Jana Němečková, Ing. Tereza Šubrtová, Mikroregion Podchlumí (zast. Zdeňkem Rajmem) 
Omluveni: Město Hořice (zast. Ivanem Doležalem), ZD Bašnice (zast. Ing. Liborem Divokým) 
Zapisovatelka:   Ing. Helena Kráčmarová 
Ověřovatel:   Ing. Tereza Šubrtová 
 
 

Program: 
1. Zahájení  
2. Výzvy z Integrovaného regionálního operačního programu 
3. Výzva MAS Podchlumí, z.s. – IROP – Technika HZS 
4. Výzvy z Operačního programu Zaměstnanost 

 
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. Tereza Šubrtová. 
 

Návrh na usnesení č. 1/22032018: Rada spolku schvaluje program, zapisovatele i ověřovatele zápisu. 
 
Proběhlo hlasování: 
pro: 3  proti: 0   zdržel se: 0 
 

Usnesení č. 1/22032018  bylo schváleno. 
 

2. Výzvy z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) 
Ing. Štěpánková představila přítomným seznam přijatých žádostí z IROP: 
 
➢ Výzva č. 1 – Bezpečná doprava - 090/06_16_038/CLLD_16_01_053 – 6 přijatých žádostí 
➢ Výzva č. 2 – Rozšíření dostupnosti a zvýšení kvality sociálních služeb - 051/06_16_072/ 

CLLD_16_01_053 – 2 přijaté žádosti 
➢ Výzva č. 3 – Technika HZS - 027/06_16_076/CLLD_16_01_053 – 1 přijatá žádost 
➢ Výzva č. 4 – Investice do vzdělávání - 078/06_16_075/CLLD_16_01_053 – 2 přijaté žádosti 

 
Seznam přijatých žádostí byl dne 31.1.2018 zveřejněn na webu MAS. 
 
Rada spolku bere na vědomí informace o přijatých žádostech. 
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3. Výzva MAS Podchlumí, z.s. – IROP – Technika HZS 
Na úvod tohoto jednání byli přítomní členové vyzváni k prostudování Etického kodexu osoby podílející se 
na výběru projektů, čímž byl prověřen střet zájmů jednotlivých přítomných členů Rady spolku – všichni 
přítomní podepsali Etický kodex. 

 

Složení Rady spolku pro výběr projektů v této výzvě je tedy následující: 
Celkem přítomni 3 členové z 5, tzn. nadpoloviční účast = Rada spolku je usnášeníschopná, veřejný sektor 
je zastoupen ze 33%, tzn. byla splněna podmínka, že při rozhodování o výběru projektů náleží min. 50% 
hlasů partnerům, kteří nejsou z veřejného sektoru. 

 

Do výzvy číslo 3 „Výzva MAS Podchlumí, z.s. – IROP – Technika HZS“ byla předložena 1 žádost o podporu, 
která splnila podmínky přijatelnosti a formálních náležitostí. Věcné hodnocení nebylo provedeno, protože 
se jednalo o jediného možného žadatele v území. Členové Rady MAS tak mohli přistoupit k jednání o 
předložené žádosti. Na výzvu bylo z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj alokováno celkem 
1 000 000,- Kč, přičemž předložená žádost tuto částku téměř celou požaduje. Vzhledem k tomu, že 
alokace na tuto výzvu byla tímto projektem téměř vyčerpána, rozhodla Rada spolku o zařazení 
předloženého projektu do seznamu vybraných projektů z této výzvy. Náhradní projekty ani nevybrané 
projekty nebyly v této výzvě stanoveny. 

 
 
Návrh usnesení číslo 2/22032018: 
Rada spolku schvaluje Seznam vybraných žádostí o podporu doporučených k financování ve 3.výzvě 
„MAS Podchlumí – IROP - Technika HZS“ (číslo výzvy: 027/06_16_076/CLLD_16_01_053), který obsahuje 
žádost Města Vysoké Veselí.   

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

Usnesení č. 2/22032018  bylo schváleno. 
 
4. Výzvy z Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) 

Ing. Štěpánková představila přítomným seznam přijatých žádostí do OPZ, příjem žádostí byl ukončen 
15.března 2018. 
➢ VÝZVA MAS PODCHLUMÍ - PRORODINNÁ OPATŘENÍ, číslo 272/03_16_047/CLLD_16_01_053 –  

2 přijaté žádosti 
➢ SOCIÁLNÍ SLUŽBY A SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ, číslo 273/03_16_047/CLLD_16_01_053  - 2 přijaté 

žádosti 
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Seznam přijatých žádostí byl dne 15.3.2018 zveřejněn na webu MAS. 
 
Rada spolku bere na vědomí informace o přijatých žádostech. 
 
 
 
Zapsala dne: 22.3. 2018  Ing. Helena Kráčmarová          
    
  

........................................... 
  
 
 
Ověřila:  22.3.2018      Ing. Tereza Šubrtová  
 
   

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