
  

 

Z Á P I S 
z jednání Programového výboru MAS Horní Pomoraví 

 
Datum a místo konání: 29. 6. 2017, Hanušovice, Hlavní 137 
Účastníci: 
- dle prezenční listiny 

 
Schválený program:  

1. Usnášeníschopnost programového výboru 

2. Vzetí na vědomí proběhnuvší hlasování per rollam k formálním úpravám výzvy MAS pro 

IROP, PRV a interních postupů PRV 

3. Schválení projektů 1. výzvy MAS Horní Pomoraví pro PRV: 

4. Schválení projektů 1.  a 4. výzvy MAS Horní Pomoraví pro IROP: 

a. Kontrola formálních náležitostí jednání výběrové komise 

b. Schválení doporučených projektu k financování 

5. Změny interních postupů MAS Horní Pomoraví pro IROP 

6. Změny interních postupů MAS Horní Pomoraví pro PRV 

7. Diskuse, různé 

 

1) Usnášeníschopnost programového výboru 

Sektor Počet osob Relativní 

vyjádření 

Počet 

hlas. práv 

Relativní 

vyjádření 

Veřejný 3 37 % -- -- 

Soukromý 5 62 % -- -- 

Celkem 8 

 

  

Zájmové skupiny  

1. Životní prostředí 2 25 %   

2. Podnikání a regionální produkce 1 13 %   

3. Komunitní život 2 25 %   

4. Regionální identita 0 0 %   

5. Rozvoj obcí 3 37 %   

 

2) Vzetí na vědomí proběhnuvší hlasování per rollam k formálním úpravám výzvy MAS pro IROP, 

PRV a interních postupů PRV 

Karel Hošek členy programového výboru informoval o hlasování per rollam viz níže. 

 

Na základě připomínek RO SZIF byl do Interních postupů MAS Horní Pomoraví pro PRV doplněn odkaz 

na Obecná pravidla PRV. 

Schválení úpravy interních postupů MAS Horní Pomoraví pro PRV  

Hlasování 
PRO PROTI ZDRŽEL SE 

5 0 4 



  

 

Dne 19. 4. 2017 programový výbor schvaluje upravený text interních postupů MAS Horní Pomoraví 

pro Program rozvoje venkova. 

 

Z důvodu zpoždění administrativních postupů SZIF ČR došlo k celkovému zpoždění 1. výzvy MAS pro 

PRV. Jedná se pouze o formální úpravu termínu vyhlášení a ukončení příjmu žádostí o podporu.  

Schválení úpravy interních postupů MAS Horní Pomoraví pro PRV  

Hlasování 
PRO PROTI ZDRŽEL SE 

5 0 4 

Dne 19. 4. 2017 programový výbor schvaluje úpravu 1. výzvy MAS s termíny příjmu žádostí od 2. do 

17. května 2017. 

 

Z důvodu zpoždění administrativních postupů Ministerstvem pro místní rozvoj ČR došlo k celkovému 

zpoždění výzvy MAS č. 4 a 5 pro IROP. Jedná se pouze o formální úpravu termínu vyhlášení a 

ukončení příjmu žádostí o podporu.  

Schválení úpravy interních postupů MAS Horní Pomoraví pro IROP  

Hlasování 
PRO PROTI ZDRŽEL SE 

5 0 4 

Dne 19. 4. 2017 programový výbor schvaluje úpravu výzvy MAS č. 4 Rozvoj sociálních služeb a 5. 

Komunitní centra pro IROP s termíny příjmu žádostí od 20. 4. 2017 do 30. 5. 2017. 

 

3) Schválení projektů v 1. výzvě MAS Horní Pomoraví pro PRV: 

Viz samostatný zápis z jednání programového výboru k PRV. 

 

4) Schválení projektů 1. výzvy MAS Horní Pomoraví pro IROP 

a. Kontrola formálních náležitostí jednání výběrové komise 

b. Schválení doporučených projektu k financování 

 

Členové programového výboru se seznámili s předloženými žádostmi a nikdo z nich neidentifikoval 

střet zájmu, a proto všichni podepsali etický kodex pro příslušnou výzvu. 

Programový výbor za účasti předsedy výběrové komise zkontroloval formální náležitosti jednání 

výběrové komise, která se uskutečnila 21. a 28. června. Při jednání bylo správně řešen střed zájmů 

některých členů a nedošlo k chybě při hodnocení. Kontrola tak proběhla v pořádku a bez připomínek. 

 

Do první výzvy MAS Horní Pomoraví – IROP – Bezpečnost dopravy byly předloženy tyto žádosti o 

podporu: 

Název 

žadatele 
Název projektu Registrační číslo žádosti 

Celkové 

způsobilé 

výdaje 

Obec Zvole 
Rekonstrukce chodníků podél 

komunikace I/44 v obci Zvole 
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0005057 1 500 000,00 Kč 

 



  

 

Projekt dle zápis z výběrové komise (vč. hodnotícího listu) splnit podmínky věcného hodnocení, tím 

že získal 58 bodů ze 100 bodů možných (minimální bodová hranice byla ve výzvě stanovena na 51 

bodů). 

Alokace výzvy 5,7 mil. Kč z ERDF (celkové způsobilé výdaje 6 mil. Kč) plně dostačuje k podpoře všech 

předložených projektů, proto programový výbor schvaluje projekt Rekonstrukce chodníků podél 

komunikace I/44 v obci Zvole (reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0005057) k podpoře a neschvaluje 

žádný náhradní či nevybraný projekt.  

 

Schválení projektu Rekonstrukce chodníků podél komunikace I/44 v obci Zvole (reg. č. 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0005057) v rámci 1. výzvy MAS Horní Pomoraví - IROP 

Hlasování 
PRO PROTI ZDRŽEL SE 

8 0 0 

Programový výbor MAS Horní Pomoraví schválil projekt Rekonstrukce chodníků podél komunikace 

I/44 v obci Zvole (reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0005057) k podpoře. 

 

5) Schválení projektů 4. výzvy MAS Horní Pomoraví pro IROP 

a. Kontrola formálních náležitostí jednání výběrové komise 

b. Schválení doporučených projektu k financování 

 

Na úvod jednání paní Zdeňka Hrubá, která v Programovém výboru zastupuje Charitu Zábřeh (svého 

zaměstnavatele) ostatní členy výboru upozornila na svůj střet zájmu, a opustila místnost a jednání 

programového výbor. Na základě toho došlo ke změně složení výboru a usnášeníschopnosti viz 

tabulka níže. 

Sektor Počet osob Relativní 

vyjádření 

Počet 

hlas. práv 

Relativní 

vyjádření 

Veřejný 3 42 % -- -- 

Soukromý 4 57 % -- -- 

Celkem 7 

 

  

Zájmové skupiny  

1. Životní prostředí 2 29 %   

2. Podnikání a regionální produkce 1 14 %   

3. Komunitní život 1 14 %   

4. Regionální identita 0 0 %   

5. Rozvoj obcí 3 43 %   

 

Programový výbor za účasti předsedy výběrové komise zkontroloval formální náležitosti jednání 

výběrové komise, která se uskutečnila 21. a 28. června. Při jednání komise nebyl řešen střed zájmů a 

nedošlo k chybě při hodnocení. Programový výbor neshledal důvodu ke střetu zájmu při hodnocení 

projektů výběrovou komisí ve 4. výzvě. Kontrola tak proběhla v pořádku a bez připomínek. 

 

Do čtvrté výzvy MAS Horní Pomoraví – IROP – Rozvoj sociálních služeb byly předloženy tyto žádosti o 

podporu: 



  

 

Název 

žadatele 
Název projektu Registrační číslo žádosti 

Celkové 

způsobilé 

výdaje 

Charita 

Zábřeh 

Modernizace zázemí a 

vybavení pro terénní sociální 

služby Charity Zábřeh 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0005332 1 249 000 Kč 

SPOLEČNĚ-

JEKHETANE, 

o.p.s. 

Budeme Vám blíž - auto pro 
terénní služby 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0005334 987 332 Kč 

Společnost 

Podané ruce 

o.p.s. 

Zvýšení kvality, dostupnosti a 
kapacity služeb sociální 
prevence Společnosti Podané 
ruce, o.p.s. poskytovaných na 
území MAS Horní Pomoraví 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0005329 1 245 780 Kč 

 

Všechny projekty dle zápisu z výběrové komise (vč. hodnotících listů) splnit podmínky věcného 

hodnocení (viz tabulka níže): 

Název žadatele Název projektu 
Výsledné 

hodnocení 

Charita Zábřeh 
Modernizace zázemí a vybavení pro terénní 

sociální služby Charity Zábřeh 
92 bodů 

SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o.p.s. Budeme Vám blíž - auto pro terénní služby 82 bodů 

Společnost Podané ruce o.p.s. 
Zvýšení kvality, dostupnosti a kapacity služeb 
sociální prevence Společnosti Podané ruce, o.p.s. 
poskytovaných na území MAS Horní Pomoraví 

77 bodů 

 

Alokace výzvy 3,8 mil. Kč z ERDF (celkové způsobilé výdaje 4 mil. Kč) plně dostačuje k podpoře všech 

předložených projektů, proto programový výbor schvaluje výše uvedené projekty k podpoře a 

neschvaluje žádný náhradní či nevybraný projekt.  

 

Schválení všech výše uvedených projektu předložených do 4. výzvy MAS Horní Pomoraví – IROP – 

Rozvoj sociálních služeb I. k podpoře. 

Hlasování 
PRO PROTI ZDRŽEL SE 

7 0 0 

Programový výbor MAS Horní Pomoraví schválil projekt Modernizace zázemí a vybavení pro 

terénní sociální služby Charity Zábřeh, Budeme Vám blíž - auto pro terénní služby a Zvýšení kvality, 

dostupnosti a kapacity služeb sociální prevence Společnosti Podané ruce, o.p.s. poskytovaných na 

území MAS Horní Pomoraví k podpoře. 

 

 

 

Zapsal Karel Hošek ……………………………  Ověřil Přemysl Čech …………………………… 


