ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
PROGRAMOVÉHO VÝBORU MAS REGION POŠEMBEŘÍ (PrVý MAS)
pro výzvu MAS Region Pošembeří
v rámci Integrovaného regionálního operačního programu

BEZPEČNOST 01
(č. výzvy 164/06_16_038/CLLD_16_02_022)

Datum konání: pondělí 17.1.2019 v 17:30

Místo konání: kancelář MAS Region Pošembeří, budova Městského úřadu, 1. patro, nám.
Arnošta z Pardubic 56, Český Brod
Přítomni: Jan Král, Marcela Chuchlová, Ing. Tomáš Hrdlička, JUDr. Mgr. Tomáš Klinecký, Ing. Petr
Petržílek Ph.D., Ing. Šárka Pučálková, Hana Vrbovcová
Zapisovatel: Ing. Šárka Pučálková
Ověřovatel: Jan Král (Předseda PrVý)
Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.

Úvodní slovo předsedy PrVy MAS
Představení výzvy
Představení hodnocení VýKo MAS
Podpis Etických kodexů
Schvalování projektů k podpoře (Schvalování seznamu žádostí o podporu seřazených
sestupně dle počtu bodů), předložených VýKo MAS
6. Výběr projektů k podpoře na základě alokace výzvy
7. Diskuse, dotazy

Jednání začalo v 17.30 hodin.

Zápis:

Ad1) Úvodní slovo předsedy PrVý
Pan Král přivítal přítomné členy PrVý MAS, představil jim program jednání a ověřil usnášeníschopnost
PrVý MAS (orgán je usnášeníschopný, je přítomno 4 členů PrVý ze 7). Přítomní schválili program
jednání jednohlasně.
Pro: 5x
Proti: 0 Zdržel se: 0
Pan Král informoval přítomné o nutnosti nového jednání PrVý, jelikož jeden žadatel od své žádosti
odstoupil a aby byla možné maximální využití alokace, je třeba předělat tabulku projektů
doporučených k podpoře.
Zápis ze zasedání bude ověřen a podepsán zapisovatelem a ověřovatelem. Zapisovatelem byla
stanovena paní Pučálková a ověřovatelem zápisu PrVý MAS pan Jan Král (předseda PrVý). Pak pan
Král předal slovo paní Vrbovcové manažerce IROP a Šárce Pučálkové vedoucímu zaměstnanci pro
SCLLD.

Ad2) Představení výzvy
Paní Vrbovcová představila téma 1. výzvy IROP „BEZPEČNOST 01“ a její kroky. Uvedla časovou osu a
postup od vyhlášení výzvy až k druhému jednání PrVý MAS. Paní Vrbovcová zmínila skutečnost, že
žadatel stáhnul Žádost o dotaci a díky tomu je třeba udělat nový seznam podpořených projektů. Paní
Pučálková ji doplňovala.

AD3) Představení hodnocení VýKo MAS
Paní Vrbovcová a paní Pučálková seznámily přítomné s přijatými ŽoD podaných ve výzvě MAS Region
Pošembeří č. 164/06_16_038/CLLD_16_02_022 s názvem BEZPEČNOST 01, které prošly kontrolou
přijatelnosti a formálních náležitostí a následně věcným hodnocením (VýKo MAS).
Paní Vrbovcová seznámila přítomné s postupem hodnocení ŽoD, které prošly kontrolou přijatelnosti
a formálních náležitostí, s kritérii pro věcné hodnocení a principy stanovení výsledného pořadí
projektů. Pro každý hodnocený projekt byl vytvořen samostatný list s hodnotící tabulkou. V tabulce je
vždy za každé kritérium vyplněno bodové hodnocení a slovní odůvodnění. Na základě bodových zisků
a principů stanovení výsledného pořadí projektů byl sestaven přehled hodnocených projektů
s výsledným pořadím projektů. Zástupci PrVý se seznámili s hodnocením jednotlivých projektů a
s tabulkou výsledného pořadí projektů.

Ad4) Podpis Etických kodexů
Přítomní nepodjatí, kteří nepodepsali minulé jednání PrVý podepsali Etický kodex. Pan
Klinecký Etický kodex nepodepsal, jelikož se cítí podjatý, jelikož je místostarosta Českého
Brodu. Pan Hrdlička Etický kodex nepodepsal, jelikož se stále cítí podjatý. Je místostarostou
žadatele Dobročovice.
Ad5) Schvalování projektů k podpoře (Schvalování seznamu žádostí o podporu seřazených
sestupně dle počtu bodů)
Paní Vrbovcová seznámila přítomné s výsledky věcného hodnocení a výsledným pořadím
projektů, zmínila odstoupení žadatele Poříčany od Žádosti o podporu. Přítomní členové PrVý
MAS přistoupili ke schválení nového výsledného pořadí projektů. Toto schválení potvrdili
vlastnoručním podpisem všichni přítomní členové PrVý MAS (Příloha č. 1 k tomuto zápisu)
Pro: 3x
Proti: 0
Zdržel se: 2

Ad 6) Výběr projektů k podpoře na základě alokace výzvy
Programový výbor na základě tabulky projektů a alokace výzvy došel k následnému usnesení
Bod č. 6// Usnesení č. 3/1/2019
Programový výbor MAS doporučuje k podpoře tyto žádosti
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0008872 - Rekonstrukce chodníku v obci Zlatá, obec Zlatá
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0009875 - Autobusové zastávky v ul. Hlavní, chodník v ul. Ke
školce – Tuklaty - Obec Tuklaty
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0009994 - Chodník a odvod dešťových vod podél komunikace č.
III/01211 Sibřina – Květnice - OBEC SIBŘINA
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0009876 - Chodník mezi obcemi Tuklaty Tlustovousy, větev
"A2", autobusové zastávky Tlustovousy, chodník k autobusové zastávce v ulici Akátové Obec Tuklaty
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0009878 - Chodníky a místní komunikace Tlustovousy - Obec
Tuklaty
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0009874 - Výstavba nových přechodů v Českém Brodě a
v Liblicích -Město Český Brod
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0009803 - Stezka pro cyklisty a chodce Břežany II – Rostoklaty –
Obec Břežany II
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0009870 - Mochov - chodník Chudomelská -Obec Mochov
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0009877 - Chodník ulice Akátová, Tuklaty - Obec Tuklaty
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0009831 - Výstavba chodníku ve směru Dobročovice - Květnice
(3.etapa)
Pro: 3x
Proti: 0
Zdržel se: 2
Ad7) Diskuse, dotazy

Zasedání PrVý MAS bylo ukončeno 17. 1 2019 v 18.30 hod.
Zapisovatel: Ing. Šárka Pučálková

………………………………………………….

Ověřovatel: Jan Král

…………………………………………………..

Přílohy zápisu:
1) Zápis z jednání rozhodovacího orgánu (PrVý) MAS 17.1.2019 – Tabulka výsledného pořadí
projektů

