
 

                     

VÝBĚR PROJEKTŮ PROGRAMOVÝM VÝBOREM MAS ZUBŘÍ ZEMĚ (dále jen „Výbor“) 

JEDNÁNÍ PROBĚHLO KORESPONDENČNÍ FORMOU / PER ROLLAM 
 

I. Identifikace výzvy 
 
 
 
 
 
 

 
II. Průběh a forma hlasování 

Průběh hlasování 

Hlasování proběhlo od 7:47 dne 26.10.2021 do 18:00 dne 02.11.2021, osloveni byli pouze členové Programového 
výboru, kteří podepsali etický kodex na jednání č. 2/2021 dne 15.6.2021, kteří všichni hlasovali. 
Ve výsledku se hlasování nezúčastnili 2 náhradní členové Programového výboru (nepodepsali etický kodex) a 1 
z řádných členů, z důvodu střetu zájmů. 

Forma hlasování: Per rollam/e-mail 

 
III. Složení Výboru a zapisovatel 

Předseda Výboru s hlasovacím právem: Mikroregion Novoměstsko – Miloš Brabec 

Řádný člen Výboru s hlasovacím právem: Město Bystřice nad Pernštejnem – Mgr. Martin Horák 

Řádný člen Výboru s hlasovacím právem: Městys Nedvědice – Petr Konečný 

Řádný člen Výboru s hlasovacím právem: Portimo, o.p.s. – Ing. Tomáš Pospíšil 

Řádný člen Výboru s hlasovacím právem: Ing. Aleš Sitař 

Řádný člen Výboru s hlasovacím právem: Mgr. Dita Kabelková 

Náhradní člen Výboru s hlasovacím právem: Mgr. Slavomír Pipa 

 

Zapisovatel: Ing. Lada Scherrerová, manažerka SCLLD 

Název MAS: Zubří země, o.p.s. 

SCLLD: Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Zubří země pro období 2014 - 2020 

Registrační číslo SCLLD: CLLD_15_01_046 

Označení výzvy: 16. Výzva MAS Zubří země,o.p.s. – IROP – Cyklodoprava - (IV.), dále také jako 16. výzva IROP 

Alokace výzvy v Kč: 6 411 099,28 Kč 



 

                     
 

IV. Postup při výběru projektů dané výzvy 

Členové Programového výboru MAS postupovali podle Interních postupů MAS pro IROP, Jednacího řádu Programového výboru MAS Zubří země a aktuální verze 
Minimálních požadavků ŘO IROP k implementaci CLLD.  
V rámci dané výzvy přijala kancelář MAS Zubří země celkem dvě Žádosti o podporu, obě získaly ve věcném hodnocení více než 50 % možných bodů a tím pádem obě 
splnily podmínky věcného hodnocení. Střet zájmů byl vyhodnocen na jednání Programového výboru 02/2021 dne 15.6.2021 a byly podepsány etické kodexy.  
O věcném hodnocení 16.výzvy IROP jednala Výběrová komise dne 30.6.2021, záznam z tohoto jednání, spolu se seznamem projektů dle pořadí, byl členům 
Programového výboru zaslán e-mailem s výzvou k hlasování per rollam. Výsledky věcného hodnocení byly žadatelům odeslány kanceláří MAS dne 9.7.2021. Vzhledem 
k tomu, že depeše nebyly přečteny žádným, tj. minimálně ani jedním adresátem subjektu žadatele, lhůta o přezkum skončila dne 3.8.2021, žádný z projektů se proti 
výsledkům věcného hodnocení neodvolal. S ohledem na efektivitu dočerpání prostředků v území bylo jednání o schválení výběru projektů Programovým výborem 
přesunuto na pozdější termín, než odpovídá úpravě v Interních postupech MAS Zubří země pro IROP a byl sepsán záznam k realizaci s vysvětlením. 
Výběrová komise MAS konstatovala, že oba předložené projekty v rámci 16. výzvy IROP získaly více než 50 % možných a splnily podmínky věcného hodnocení, tudíž 
je možné je podpořit a seřadila je v souladu s postupem uvedeným v Interních postupech MAS Zubří země pro IROP (konkrétně kapitoly 6.2). Závazným výstupem 
z jednání Výběrové komise je tedy seznam projektů, v němž jsou projekty seřazeny podle pořadí a je uveden níže. 
 

Seznam a pořadí projektů 16. výzvy IROP: 

Pořadové 
číslo 
projektu 

Registrační číslo projektu Žadatel IČ Název projektu 
Počet při-
dělených 
bodů 

Celkové 
způsobilé 
výdaje v Kč 

Požadovaná 
výše podpory 
v Kč 

1. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0016189 
Město Nové Město 
na Moravě 

00294900 
CYKLOSTEZKA ul. Nečasova, 
NMNM - Nová Ves, I. etapa 

41 3 995 102,12 3 795 347,01 

2. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0016214 Město Nové Město 
na Moravě 

00294900 
CYKLOSTEZKA UL. NEČASOVÁ 
- UL. ŽĎÁRSKÁ NOVÉ MĚSTO 
NA MORAVĚ 

38 3 472 693,80 3 299 059,11 

CELKEM 7 467 795,92 7 094 406,12 

 
V rámci jednání 3/2021 Programového výboru bylo rozhodnuto o navýšení alokace výzvy na maximálně dostupnou výši, která zbývá v opatření 2.2.2 Podpora 
bezpečnosti a komfortu nemotorové a hromadné dopravy. Celková alokace (včetně 5% spolufinancování) na tuto výzvu aktuálně činí 6 411 099,28 Kč. Celkový 
objem požadovaných celkových způsobilých výdajů za danou výzvu je ve výši 7 467 795,92 Kč. 



 

                     
 
Programový výbor MAS může (v souladu s platnými Interními postupy MAS pro IROP) určit náhradní projekty, které uvádí v zápise z jednání. Náhradním projektem je 
hraniční projekt, popřípadě další projekt ve výzvě MAS, který splnil podmínky věcného hodnocení, ale ve výzvě není dostatek finančních prostředků na jeho podporu, 
tzn. že Programový výbor může určit max. 2 náhradní projekty v každé výzvě. 
 
Na základě výše uvedených informací bylo formulováno usnesení Programového výboru: 
Programový výbor MAS schvaluje jako vybraný projekt s názvem CYKLOSTEZKA ul. Nečasova, NMNM - Nová Ves, I. etapa s registračním číslem 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0016189  

a jako náhradní projekt CYKLOSTEZKA UL. NEČASOVÁ - UL. ŽĎÁRSKÁ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ s registračním číslem CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0016214. V dané 

výzvě není evidován žádný projekt, který by byl Programovým výborem MAS označen za nevybraný. 

Vybraný projekt si nárokuje celkové způsobilé výdaje ve výši 3 995 102,12 Kč. Rozdíl mezi alokací výzvy a částkou alokovanou na vybrané projekty činí 2 415 997,16 

Kč. Náhradní projekt si nárokuje celkové způsobilé výdaje ve výši 3 472 693,80 Kč.  

Programový výbor MAS předává k závěrečnému ověření způsobilosti CRR celkem 2 projekty, z toho 1 projekt označil za vybraný a 1 projekt předává jako náhradní.  

 
Všichni členové Programového výboru MAS hlasující v tomto bodu jednání (tj. 7 členů) jednomyslně hlasovali PRO formulaci výše uvedeného usnesení.  

 
 
Neveřejné přílohy zápisu:  
E-maily potvrzující hlasování členů Programového výboru 
Prezenční listina vč. složení orgánu  
Etický kodex členů Výběrové komise 

 
 
 
 
 
 
 

V Bystřici nad Pernštejnem dne 02.11.2021, zapsala Ing. Lada Scherrerová, manažerka SCLLD 



 

                     
ČLENOVÉ PROGRAMOVÉHO VÝBORU MAS ZUBŘÍ ZEMĚ PODPIS: 

Předseda Výboru: Mikroregion Novoměstsko – Miloš Brabec Per rollam 

Řádný člen Výboru: Město Bystřice nad Pernštejnem – Mgr. Martin Horák Per rollam 

Řádný člen Výboru: Městys Nedvědice – Petr Konečný Per rollam 

Řádný člen Výboru: Portimo, o.p.s. – Ing. Tomáš Pospíšil Per rollam 

Řádný člen Výboru: Ing. Aleš Sitař Per rollam 

Řádný člen Výboru: Mgr. Dita Kabelková Per rollam 

Náhradní člen Výboru: Mgr. Slavomír Pipa Per rollam 

 


