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Zápis ze zasedání Valné hromady místní akční skupiny MAS Podchlumí, z. s. 
 Jednání proběhlo korespondenční formou (emailem) hlasováním per rollam 

od 12.2.2021 do 18.2.2021  
 
Usnášeníschopnost Valné hromady:  ANO  
Zastoupení veřejného sektoru nižší než 49 %:   ANO  
Zastoupení zájmových skupin nižší než 49 %:   ANO  

 
 
Účast na hlasování emailem:     26 členů z 35 
Omluveno:       0 
Neomluveno:       9 
 
Ověřovatelé zápisu:      Mikroregion Podchlumí, Mgr. Jana Němečková  
       Město Hořice (Aleš Svoboda) 
Zapisovatelka:      Ing. Kateřina Burianová, vedoucí SCLLD 
 

Program: 
1. Přesuny alokace v IROP v rámci změny SCLLD č. 11  
 
Všem členům byl 12.2.2021 zaslán email s výzvou na hlasování Valné hromady MAS Podchlumí formou per rollam. 
Členové se měli vyjádřit do čtvrtka 18.2.2021. Hlasovalo se v pořadí pro, proti a zdržel se hlasování zasláním 
odpovědi na oslovující email. Dne 19.12.2020 bylo hlasování vyhodnoceno. Tabulka, která zaznamenává hlasování 
členů je uvedena v příloze č. 1 (součástí zápisu) a v příloze č. 2 (ve složce se zápisem z VH) jsou emaily s hlasováním 
od jednotlivých členů. 

 

1. Přesuny alokace v IROP v rámci změny SCLLD č. 11  
 
Z důvodu chystaných výzev do IROP (vyhlášení začátek března, ukončení léto/podzim) je třeba schválit výši alokace 
na jednotlivá vyhlašovaná opatření. To je předmětem změny SCLLD č. 11, která bude předložena na řídící orgán 
MMR do konce února.  
 
V opatření 1.1.A Rozšíření dostupnosti a zvýšení kvality sociálních služeb po uzavření 9. výzvy zbylo 138 503,68 
Kč, které můžeme přesunout do jiného opatření, ve kterém chystáme ještě výzvu (a tím budou finance na IROP 
zcela vyčerpán na celé toto období). Do konce r. 2021 tedy musíme uzavřít následující výzvy IROP s uvedenou 
alokací: 
1. 10. výzva – opatření 1.5.A Investice do vzdělávání – 1 936 431,58 Kč 
2. 11. výzva – opatření 1.2.B Cyklodoprava – 1 594 755 Kč 
3. 12. výzva – opatření 1.2.A Bezpečná doprava 3 042 814 Kč 
 
Rada MAS o tom vedla videokonferenci 11.2.2021 a následně per rollam schválila následující usnesení č. 
1/11022021: Rada spolku doporučuje Valné hromadě ke schválení přesun alokace v IROP v rámci změny SCLLD č. 
11, a sice 138 503,68 Kč z opatření 1.1.A Rozšíření dostupnosti a zvýšení kvality sociálních služeb do opatření 1.5.A 
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Investice do vzdělávání. Rada MAS pověřuje Ing. Kateřinu Burianovou k přípravě plánovaných výzev na bezpečnou 
dopravu, cyklodopravu a investice do vzdělávání. 

 
Návrh usnesení č. 1: Valná hromada schvaluje přesun alokace v IROP v rámci změny SCLLD č. 11, a sice 138 
503,68 Kč z opatření 1.1.A Rozšíření dostupnosti a zvýšení kvality sociálních služeb do opatření 1.5.A Investice 
do vzdělávání.  
 
Proběhlo hlasování: 
pro: 26  proti: 0   zdržel se: 0 
 
Usnesení číslo 1 bylo schváleno. 
 
Zapsala dne: 19. 2. 20201 
       …………………………………………………………   
       Ing. Kateřina Burianová, vedoucí SCLLD 
 
 
 
Ověřovatelé:      ............................................     

Mikroregion Podchlumí, Mgr. Jana Němečková 
 
 
 

............................................ 
           TJ Sokol Chomutice, Zdeněk Rajm 

 
Přílohy zápisu z jednání: 
1. Záznam odpovědí jednotlivých členů MAS Podchlumí, z.s. 
2. Emaily s odpověďmi všech členů (fyzicky ve složce se zápisem z VH) 
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