ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
Výběrové komise MAS
pro výzvu MAS Region Pošembeří
v rámci Integrovaného regionálního operačního programu

SOCIÁLNÍ BYDLENÍ 03
(č. výzvy 021/06_18_107/CLLD_16_02_022)

a pro 2. výzvu MAS Region Pošembeří v rámci Programu
rozvoje venkova (PRV)
(č. výzvy 15/000/00000/120/000128/V002)

Datum a čas konání: úterý 14. 5. 2019 v 17:30 hodin
Místo konání: kancelář MAS Region Pošembeří, budova Městského úřadu, 1. patro,
nám. Arnošta z Pardubic 56, Český Brod
Přítomni: Ing. Olga Běhounková, Ing. arch. Václav Misterka, Barbora Vlasáková,
Ing. Lucie Tlamichová, Renáta Neufusová, Ing. Iveta Librová, Mgr. Jaromíra
Borecká, Mgr. Hana Teršová, Ing. Šárka Pučálková, Ing. Samira Goldšmídová, Mgr.
Miloslav Oliva
Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Organizační věci jednání (zapisovatel, ověřovatel)
Připomenutí výzvy
Hodnotící komise a její finální kontrolní listy k žádostem o podporu
Seznam hodnocených žádostí o podporu
Schválení seznamu žádostí seřazených dle bodového ohodnocení sestupně
Diskuse, dotazy, další jednání VýKo

Ad1) Paní Běhounková – předsedkyně Výběrové komise MAS přivítala přítomné a
seznámila je s programem jednání, zmínila, že na programu dnešního jednání jsou
dva operační programy a to Program rozvoje venkova (PRV) a Integrovaný
regionální operační
program (IROP).
Paní
Běhounková
též ověřila
usnášeníschopnost VýKo MAS (orgán je usnášeníschopný – 8 zástupců z VýKo
přítomno z 8). Paní Běhounková vyzvala přítomné zástupce VýKo MAS ke schválení
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programu. Program byl schválen (Pro 8x, Zdržel se 0x, Proti 0x). Předsedkyně
VýKo MAS stanovila zapisovatele jednání VýKo MAS paní Pučálkovou. Jako
ověřovatel zápisu byla navržena paní Neufusová. Paní Běhounková vyzvala
přítomné ke schválení zapisovatele i ověřovatele. Zapisovatel i ověřovatel byl
schválen (Pro 8x, Zdržel se 0x, Proti 0x). Paní Běhounková seznámila přítomné
krátce s jednáním, které přítomné čeká a čeho se bude týkat. Následně paní
Běhounková pověřila vedením jednání paní Pučálkovou.
Ad2a) Jednání se zaměřilo nejdříve na IROP. Paní Pučálková připomenula téma
výzvy IROP - SOCIÁLNÍ BYDLENÍ 03 a připomněla jednu podanou Žádost o
podporu, kterou podala Obec Poříčany s názvem Nové sociální byty v
Poříčanech. Zeptala se přítomných, zda se někdo k této Žádosti cítí podjatý. Nebylo
tomu tak. Podjatá zůstává pouze paní Teršová, jelikož je starostkou obce Poříčany a
podávala projekt za Poříčany. Paní Teršová se bude při schvalování bodů zdržovat
hlasování. Ostatní přítomní, kteří tak ještě neučinili, podepsali Etický kodex.
Ad3a) Paní Pučálková zmínila proces věcného hodnocení (školení VýKo MAS –
29.4.2019 a Jednání třech hodnotitelů 13.5.2019), hodnocení projektů 3 hodnotiteli,
každého zvlášť doma a následného vypracování finálního kontrolního listu
v kanceláři MAS. Představila hodnocení projekt (Finální kontrolní list k žádosti).
VýKo MAS Finální kontrolní list k žádosti schválila svým hlasováním.
1) CZ.06.4.59/0.0/0.0/18_107/0011356 - Nové sociální byty v Poříčanech – 65
bodů
Pro 7x, Zdržel se 1x, Proti 0x
Usnesení Bod 3a č. 3/5/2019
Výběrová komise MAS schvaluje Finální kontrolní list k projektu č.
CZ.06.4.59/0.0/0.0/18_107/0011356 - Nové sociální byty v Poříčanech, výzvy č.
021/06_18_107/CLLD_16_02_022
Ad4a) Paní Pučálková seznámila VýKo MAS se Seznamem hodnocených žádostí o
podporu podle toho, jak byly vkládány Žádosti o dotaci do systému – celkem 1
projekt (Příloha č. 1 tohoto zápisu).
Ad5a) Paní Pučálková představila navržený Seznam žádostí o podporu seřazených
sestupně dle počtu bodů. VýKo MAS tento seznam schválila.
Pro 7x, Zdržel se 1x, Proti 0x
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Usnesení Bod 5a č. 4/5/2019
Výběrová komise MAS schvaluje Seznam žádostí o podporu seřazených sestupně
dle počtu bodů výzvy č. 021/06_18_107/CLLD_16_02_022 (Příloha č. 2 k tomuto
zápisu)
Po schválení Seznamu žádostí o podporu seřazených sestupně dle počtu bodů ve
výzvě IROP přešla paní Pučálková k bodu b) tedy k výzvě PRV. Předala slovo paní
Goldšmídové a panu Olivovi (manažerům PRV). Ve výzvě PRV není podjatých
přítomných zástupců.
Ad2b) Paní Goldšmídová připomenula téma 2. výzvy MAS Region Pošembeří v
rámci Programu rozvoje venkova č. výzvy 15/000/00000/120/000128/V002 a
seznámila přítomné s přijatými ŽoD podaných v 2. výzvě PRV, které prošly kontrolou
přijatelnosti a formálních náležitostí s rozdělením na Fiche, připomněla i alokaci
výzvy a Fichí.
Fiche 7 – PODPORA MÍSTNÍHO ZEMĚDĚLSTVÍ
Ondřej Novák - Investice do vybavení farmy
Ing. Jan Hlaváček - Kolový traktor
Milan Černý - Pluh
Pavel Víša - Stáje býci Chotouň
Ing. Václav Luka - Chov koní Chotouň II. etapa
Klára Šinková - Rozšíření Vinařství v Klučově
Vladimír Strnad - Výměna střešní krytiny na porodně a odchovně selat
Fiche 10 – NEPRODUKTIVNÍ INVESTICE V LESÍCH
Město Český Brod - Singltrek v Dolánkách
Město Úvaly - Pohádková cesta lesem za pořádkem
Zeptala se přítomných, zda se někdo k těmto Žádostem cítí podjatý. Jediný podjatý
se cítí paní Lucie Tlamichová, jelikož je zaměstnancem Města Český Brod (žadatel
ve Fichi 10). Ostatní přítomní, kteří tak ještě neučinili, podepsali Etický kodex.
Ad3b) Paní Goldšmídová zmínila proces věcného hodnocení (školení VýKo MAS –
29.4.2019 a Jednání třech hodnotitelů 13.5.2019), hodnocení projektů 3 hodnotiteli,
každého zvlášť doma a následného vypracování hodnocení – vyplnění počtu bodů a
textu odůvodnění k získání bodů na kterém se shodli všichni tři hodnotitelé
v kanceláři MAS, toto hodnocení vlastnoručně stvrdili svými podpisy na listech
hodnotící tabulky věcného hodnocení jednotlivých projektů v ŽoD. Představila finální
hodnocení Žádosti. Na základě bodových zisků a principů stanovení výsledného
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pořadí projektů byl sestaven přehled hodnocených projektů s konečným pořadím
projektů (zvlášť za každou Fichi – Příloha č. 2 tohoto zápisu).
VýKo MAS přistoupili k odsouhlasení hodnocení. Přítomní členové VýKo MAS
hodnocení třech hodnotitelů odsouhlasili a potvrdili vlastnoručním podpisem –
Příloha č. 2 k tomuto zápisu.
Pro 7x, Zdržel se 1x, Proti 0x
Usnesení Bod 3b č. 4/5/2019
Výběrová komise MAS schvaluje
15/000/00000/120/000128/V002

hodnocení

třech

hodnotitelů

výzvy

č.

Ad4b) Paní Goldšmídová seznámila VýKo MAS se Seznamem přijatých žádostí o
dotaci – Výzva č. 2 MAS Region Pošembeří (Příloha č. 3 k tomuto zápisu)
Ad5b) Paní Goldšmídová představila navržený Seznam žádostí o podporu
seřazených sestupně dle počtu bodů s výsledným pořadím projektů za každou Fichi
zvlášť (Výsledný sestupný seznam hodnocených projektů – Výzva MAS Region
Pošembeří č. 2). Výsledné pořadí projektů bylo odsouhlaseno přítomnými členy VýKo
MAS (Pro 7x, Zdržel se 1x, Proti 0x) a daný přehled hodnocených projektů zvlášť
za každou Fichi potvrdila vlastnoruční podpisem předsedkyně VýKo MAS (Příloha č.
4 k tomuto zápisu: Výsledný sestupný seznam hodnocených projektů – Výzva MAS
Region Pošembeří č. 2) VýKo MAS tento seznam schválila.
Usnesení Bod 5b č. 5/5/2019
Výběrová komise MAS schvaluje výsledné pořadí
15/000/00000/120/000128/V002 za každou Fichi zvlášť.

projektů

výzvy

č.

Ad6) Paní Pučálková poděkovala všem přítomným za dobrou práci a spolupráci.
Následovala diskuse
Jednání ukončeno v 18.30 hod
Za MAS Region Pošembeří
Zapsala: Ing. Šárka Pučálková, vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD
……………………………………………………………………………………………….
Ing. Samira Goldšmídová, projektová manažerka PRV
Zápis ověřila za VýKo MAS Renáta Neufusová ………………………………………
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Přílohy zápisu:
1) Seznam žádostí o podporu v pořadí vložení do systému s počtem bodů
2) Seznam žádostí o podporu v pořadí podle počtu bodů
3) Seznam přijatých žádostí o dotaci – Výzva č. 2 MAS Region Pošembeří
(zvlášť za každou Fichi) – PRV
4) Výsledný sestupný seznam hodnocených projektů – výzva č. 2 MAS Region
Pošembeří (zvlášť za každou Fichi) - PRV
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