
 

                     

SDĚLENÍ K ROZHODNUTÍ  
PROGRAMOVÉHO VÝBORU MAS ZUBŘÍ ZEMĚ (dále jen „Výbor“) 

FORMOU PER ROLLAM 
 

I. Identifikace výzvy 
 
 
 
 
 
 
 

 
II. Datum a místo jednání 

Datum jednání Výboru formou „per rollam“: 13.09.2017 
 

III. Složení Výboru 
Řádný člen Výboru s hlasovacím právem: Městys Nedvědice – PhDr. Petr Čermák  
Řádný člen Výboru s hlasovacím právem: Město Bystřice nad Pernštejnem - Mgr. Josef Vojta 
Řádný člen Výboru s hlasovacím právem: Mikroregion Novoměstsko - Miloš Brabec 
Řádný člen Výboru s hlasovacím právem: TJ Rozsochy - Josef Smolka 
Řádný člen Výboru s hlasovacím právem: Jiří Havlíček 
Náhradní člen Výboru s hlasovacím právem: Jan Kunc  
Náhradní člen Výboru s hlasovacím právem: Mgr. Slavomír Pipa 

 

Dne 05.09.2017 rozhodoval Výbor o skladbě vybraných a nevybraných projektů výše uvedené výzvy. Z jednání Výboru byl vyhotoven zápis, který téhož dne 
(05.09.2017) podepsali všichni výše uvedení členové Výboru.  

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: 3.Výzva MAS Zubří země – IROP –  Investice do kapacit a modernizace vybavení škol – (I.) 
Aktivita: Infrastruktura základních škol 
Alokace výzvy v Kč: 5 000 000 Kč 



 

                     
Vzhledem ke skutečnosti, že byla dodatečně odhalena administrativní chyba v zápise z jednání Výboru, ze dne 05.09.2017, vyvstal požadavek na vydání nového 
stanoviska Výboru k výběru projektů výše uvedené výzvy, formou „per rollam“. 

Administrativní chybou se v tomto případě rozumí překlep u požadované výše podpory v Kč u žadatele – Obec Křídla. Kdy v zápisu byla uvedena u tohoto žadatele 
výše požadované podpory částka: 2 347 908,80 Kč. Skutečná výše požadované podpory vyplývající ze žádosti o podporu ovšem činí 2 347 909,80 Kč.  

Zohlednění jednokorunového rozdílu se promítne do rozhodnutí Výboru, který rozhodl dne 05.09.2017 o výběru projektů výše uvedené výzvy, následovně (korekce 
závěrů Výboru ve věci vybraných projektů dané výzvy oproti původnímu zápisu ze dne 05.09.2017, je zaznačena v následujícím textu červeně) : 

 

IV. Seznam vybraných projektů dané výzvy 
 

Pořadí Žadatel IČ Registrační číslo projektu Název projektu 
Místo 

realizace/
obec 

Celkové 
způsobilé 

výdaje v Kč 

Požadovaná výše 
podpory v Kč 

Počet 
bodů 

1. 
Městys 
Strážek 00295493 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_07
5/0005497 

Modernizace odborných učeben 
ZŠ Strážek Strážek 2 106 876,48 2 001 532,65 65 

2. Obec Křídla 00842648  
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_07

5/0005585 
ZŠ Křídla - přístavba nové učebny Křídla 2 471 484,00 2 347 909,80 65 

CELKEM 4 578 360,48 4 349 442,45  
                               
V rámci dané výzvy přijala kancelář MAS Zubří země celkem 3 projekty, přičemž všechny byly podány v rámci aktivity: Infrastruktura základních škol. Všechny tři 
projekty dosáhli více než 55% možných bodů a lze je podpořit. Alokace výzvy však činí pouze 5 000 000 Kč, v rámci dané alokace lze tedy podpořit bez navýšení alokace 
projekty předkládané Městysem Strážek a Obcí Křídla, kteří v součtu požadují podporu ve výši 4 349 442,45 Kč. Při podpoře 2 projektů ze 3, činí výše nevyčerpané 
alokace dané výzvy 650 557,55 Kč.  
 
Výše uvedení členové Programového výboru MAS jednomyslně hlasovali PRO vybrání obou projektů mezi podpořené projekty.                                                     
             
 
 
 



 

                     
V. Seznam náhradních projektů dané výzvy 

 

Pořadí Žadatel IČ Registrační číslo projektu Název projektu 
Místo 

realizace/
obec 

Celkové 
způsobilé 

výdaje v Kč 

Požadovaná výše 
podpory v Kč 

Počet 
bodů 

3. 
Město Nové 

Město na 
Moravě 

00294900 
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_07

5/0005569 

Modernizace učebny technických 
prací a zajištění bezbariérovosti 2. 
ZŠ Leandra Čecha v Novém Městě 

na Moravě 

Nové 
Město na 
Moravě 

2 963 001,77 2 814 851,68 53 

CELKEM 2 963 001,77 2 814 851,68  
 
Mezi náhradní projekty byl zařazen projekt Města Nového Města na Moravě, který splnil minimální bodovou hranici pro hodnocení projektů (tj. dosáhl alespoň 55 % 
možných bodů), ale z důvodu vyčerpání alokace na výzvu, byl zařazen mezi náhradní projekty.  
Pokud vezmeme v úvahu požadovanou výši podpory u náhradního projektu (tj. 2 814 851, 68 Kč), náhradní projekt převyšuje stanovenou alokaci výzvy                                                
o 2 164 294,13 Kč. 
Náhradní projekt je kvalitní. Jedná se o první kolovou výzvu daného opatření a v rámci finančního plánu SCLLD je vyčleněno na Posílení komunitně vedeného místního 
rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu v rámci SC 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro 
vzdělávání a celoživotní učení, na programové období 2014 – 2020, celková částka 12 300 000 Kč.  
Z těchto důvodů jednomyslně Programový výbor MAS odhlasoval a rozhodl o navýšení alokace dané výzvy o 2 164 294,13 Kč. Plánovaná alokace dané výzvy, 
oznámená dne 04.05.2017 ve výši 5 000 000 Kč se tedy navyšuje na 7 164 294,13 Kč, s ohledem na vyšší požadavek na dotační prostředky z předložených žádostí o 
podporu. Členové Programového výboru MAS jsou si vědomi nutnosti projednání rozhodnutí o navýšení alokace této výzvy s ŘO IROP, proto pověřují pracovníky MAS 
Zubří země k vyřízení všech administrativních úkonů spojených s navýšením alokace.  
 
Výše uvedení členové Programového výboru MAS jednomyslně hlasovali PRO vybrání náhradního projektu mezi podpořené projekty, za podmínky, že navýšení 
alokace výzvy bude řádně projednáno a schváleno ŘO IROP.  
 
V dané výzvě není evidován žádný projekt, který by byl Programovým výborem MAS označen za nevybraný. 
 
Výše uvedení členové Programového výboru MAS Zubří země, formou „per rollam“ souhlasí s výše uvedeným výsledkem hlasování o výběru projektů a navýšení 
alokace výzvy. 


