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 Zápis z 
 

 
    

  
 

   02. 11. 2021 

 
Přítomni: schůze PV je usnášeníschopná – zachyceno v elektronické komunikaci se členy PV. 
Jednání formou PER ROLLAM. Hlasování proběhlo v souladu s čl. 3 jednacího řádu Programového výboru 
MAS. 
 
Prezence účasti: na hlasování se podílelo 7 hlasujících řádných a náhradních členů Programového 
výboru MAS, z toho: VS – 3 členové, SS - 4 členové. 
 
 
 
 

1. Hlasování PER ROLLAM ve věci schválení výběru projektů 16. výzvy MAS 
Zubří země, o.p.s. – IROP – Cyklodoprava - (IV.) 
 

 

 
 

1. Schválení výběru projektů 16. výzvy MAS Zubří země, o.p.s. – IROP – Cyklodoprava – (IV.) 

• Dne 29.4.2021 byla uzavřena 16. výzva MAS Zubří země, o.p.s. – IROP – Cyklodoprava – (IV.). 
V rámci této výzvy obdržela MAS Zubří země 2 projekty, které kladně prošly hodnocením 
formálních náležitostí a přijatelnosti i věcným hodnocením.  

 
• Vzhledem k nahlášenému střetu zájmů a podepsání etických kodexů na jednání č. 2/2021 ze dne 

15.6.2021 byla z el. jednání vyloučena řádná členka Programového výboru Ing. Soňa Ošmerová. 
Dále nebyl e-mail zaslán ani členům Programového výboru, kteří nebyli přítomni na jednání č. 
2/2021 ze dne 15.6.2021 a nepodepsali etický kodex. 

 
• O věcném hodnocení projektů 16. výzvy MAS Zubří země, o.p.s. – IROP – Cyklodoprava – (IV.) 

jednala Výběrová komise dne 30.6.2021, výsledky věcného hodnocení byly odeslány žadatelům 
9.7.2021. Vzhledem k tomu, že depeše nebyly přečteny žádným, tj. minimálně ani jedním 
adresátem subjektu žadatele, tak 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. 

 
• Záznam z jednání Výběrové komise (uvádějící seřazení projektů podle získaných bodů) byl zaslán 

členům Programového výboru e-mailem jako podklad pro rozhodování. Výběrová komise MAS 
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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. 

 
• 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. 
 

• 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) i nárokuje celkové způsobilé výdaje ve výši 3 995 
102,12 Kč. Rozdíl mezi alokací výzvy a částkou alokovanou na vybraný projekt činí 2 415 997,16 
Kč. 

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

 
• Programový výbor schvaluje výsledek výběru projektů předložených v 16. výzvě MAS Zubří země, 

o.p.s. – IROP – Cyklodoprava – (IV.) a potvrzuje projekty určené k realizaci viz Rozhodnutí 
Programového výboru MAS Zubří země 16.výzvy IROP (veřejná příloha č. 1). 

 
• 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. V dané výzvě není evidován žádný 
projekt, který by byl Programovým výborem MAS označen za nevybraný viz Seznam 
doporučených/nedoporučených projektů 16.výzvy IROP (veřejná příloha č. 2). 

 
 Usnesení 4-1/2021:  

Programový výbor schvaluje výsledek výběru projektů předložených v 16. výzvě MAS Zubří 
země, o.p.s. – IROP – Cyklodoprava – (IV.). 
 

 Všichni pro – schváleno 
 
 

 
Zapsala:  Lada Scherrerová     ...................................................................... 

 

 

 

        ..................................................................................................

                            Miloš Brabec, předseda Programového výboru 


