Zápis z hlasování orgánu per rollam
Organizace:
IČ: 22682252
Název: Místní akční skupina Kelečsko - Lešensko - Starojicko, z.s.
Název orgánu:
Programový výbor
Datum odeslání výzvy k hlasování:
07.04.2020
Výzva byla odeslána všem členům. Lhůta pro hlasování byla stanovena na období od 07.04.2020 do 14.04.2020
včetně.
Agenda:
1. Schválení výběru projektů Výzva č. 4 IROP - 4.výzva MAS KLS-IROP-Bezpečnost dopravy –

oprava
2. Modifikace výzvy 4.výzva MAS KLS-IROP-Bezpečnost dopravy

1. Schválení výběru projektů Výzva č. 4 IROP - 4.výzva MAS KLS-IROP-Bezpečnost dopravy
Členové výboru při jednání dne 17.12.2019 podepsali ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEPODJATOSTI ČLENŮ
ORGÁNŮ A ZAMĚSTNANCŮ, přezkumem těchto prohlášení a kontrolou výpisů zapojených osob z veřejných
rejstříků dne 07.04.2020 bylo zjištěno, že Obec Police a Marie Černochová jsou ve střetu zájmů,tuto skutečnost
zástupce Obce Police oznámil v odpovědi na výzvu k hlasování PV, Marie Černochová na výzvu k hlasování
nereagovala.
Údaje o zastoupení veřejného sektoru a zájmových skupin jsou uvedeny v presenční listině ze 17.12.2019, ke
změně údajů nedošlo.
Návrh usnesení:
Programový výbor schvaluje k podpoře tyto projekty:
Název projektu
Registrační číslo projektu
CZ
Chodník podél
komunikace II/150
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0012454
- U Kaple v obci
Kunovice
Stavba chodníku
podél silnice
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0012477
III/43917 v obci
Police
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CZV
projektu
(Kč)

Příspěvek
EU (Kč)

Obec
Kunovice

2141660,67

2034577,63

Obec
Police

1296049,1

Žadatel

Bodové
hodnocení

Pořadí
VH

115

1

100

2

1231246,64
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Programový výbor schvaluje jako náhradní projekty tyto projekty:
Název projektu
Registrační číslo projektu
CZ
Stavba chodníku
podél silnice
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0012481
III/4392 v obci
Kelč

Žadatel
Město
Kelč

CZV
projektu
(Kč)

Příspěvek
EU (Kč)

2021214,71

1920153,97

Bodové
hodnocení

Pořadí
VH

85

3

Hlasování:
Název subjektu (PO,
FOP)/Jméno a příjmení (FO)
Obec Police
Obec Poličná
Jaroslav Pajdla
KELEČSKO a.s.
Starojicko, a.s.
LT stone s.r.o.
AGROTECH, spol. s r. o.
Marie Černochová

Hlasoval
nehlasoval
hlasoval
hlasoval
hlasoval
nehlasoval
hlasoval
hlasoval
nehlasoval

Hlasování

Sektor

PRO
PRO
PRO

veřejný
soukromý
soukromý

PRO
PRO

soukromý
soukromý

Návrh byl přijat.
2. Modifikace výzvy 4.výzva MAS KLS-IROP-Bezpečnost dopravy

Návrh usnesení:
Programový výbor schvaluje modifikaci 4.výzvy MAS KLS-IROP-Bezpečnost dopravy. Alokace výzvy se

navyšuje z 5 000 000 Kč na 5 185 978,24 Kč.
Hlasování:
Název subjektu (PO,
FOP)/Jméno a příjmení (FO)
Obec Police
Obec Poličná
Jaroslav Pajdla
KELEČSKO a.s.
Starojicko, a.s.
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nehlasoval
hlasoval
hlasoval
hlasoval
nehlasoval

Hlasování

Sektor

PRO
PRO
PRO

veřejný
soukromý
soukromý
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LT stone s.r.o.
AGROTECH, spol. s r. o.
Marie Černochová

hlasoval
hlasoval
nehlasoval

PRO
PRO

soukromý
soukromý

Návrh byl přijat.

Zapsal:

Přílohy:
1. Výzva č. 4
2. E-mailová komunikace MAS se členy orgánu 6*
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MAS Místní akční skupina Kelečsko ‐ Lešensko ‐ Starojicko, z.s. jako nositel strategie
komunitně vedeného
místního rozvoje „SCLLD pro území MAS Místní akční skupina Kelečsko ‐ Lešensko ‐
Starojicko, z.s. na období 2014 – 2020“
oznamuje změnu ve

4. výzvě k předkládání žádostí o podporu
z Integrovaného regionálního operačního programu

s názvem

„MAS Místní akční skupina Kelečsko ‐ Lešensko ‐ Starojicko, z.s. – IROP –
Bezpečnost dopravy
VAZBA NA VÝZVU ŘO IROP Č. 53 „UDRŽITELNÁ DOPRAVA ‐ INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD“

Přehled změn k datu 07.04.2020
Položka

Alokace výzvy MAS (CZV)

popis změny

zdůvodnění změny

Alokace výzvy se navyšuje z 5 000
000 Kč na 5 185 978,24 Kč.

Důvodem změny je rozhodnutí Programového výboru MAS ze
dne 17.12.2019 ve vztahu k celkové výši požadované dotace v
rámci ve výzvě předložených projektů.

x
x

Identifikace výzvy
Operační program

Integrovaný regionální operační program

Specifický cíl IROP

4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských
oblastech a aktivizace místního potenciálu

Číslo výzvy ŘO IROP

53. výzva IROP ‐ UDRŽITELNÁ DOPRAVA ‐UDRŽITELNÁ DOPRAVA ‐ INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD ‐ SC
4.1

Číslo výzvy MAS
Opatření integrované strategie
Podopatření integrované
strategie
Druh výzvy

4
IROP 1 Dobudování a modernisace infrastruktury pro veřejnou a bezmotorovou dopravu
Chodníky
Kolová

Termíny
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Datum a čas vyhlášení výzvy
MAS

23.8.19 0:00

Datum a čas zpřístupnění
formuláře žádosti o podporu v
MS2014+

23.8.19 0:00

Datum a čas zahájení příjmu
žádostí o podporu v MS2014+

N/R

Datum a čas ukončení příjmu
žádostí o podporu v MS2014+

30.9.19 12:00
1.1.2014

Datum zahájení realizace
projektu

Datum ukončení realizace
projektu

Datem zahájení realizace projektu se rozumí datum prvního právního úkonu týkajícího se aktivit
projektu, na které jsou vynaloženy způsobilé výdaje. Datum zahájení realizace projektu může být
stanoveno nejdříve na 1. 1. 2014, a to i v případě, že první právní úkon byl učiněn před tímto datem.

31.12.2022
Realizace projektu nesmí být ukončena před podáním žádosti o podporu v MS 2014+.

Podpora
5 185 978,240 Kč
Alokace výzvy MAS (CZV)
Míra podpory z Evropského
fondu pro regionální rozvoj a
státního rozpočtu pro projekt
Minimální a maximální výše
celkových způsobilých výdajů
projektu

Evropský fond pro regionální rozvoj ‐ 95 %
Státní rozpočet ‐ 0 %
minimální výše CZV na projekt

500 000,00 Kč

maximální výše CZV na projekt

5 000 000,00 Kč

Podporovány budou projekty, které nezakládají veřejnou podporu (viz čl. 107 odst. 1 Smlouvy
o fungování EU).
Podmínky veřejné podpory

Forma podpory

Dotace – ex‐post financování

Zacílení podpory
rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních
komunikací,
přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro
chodce a
míst pro přecházení
‐ rekonstrukce, modernizace a výstavba bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám
veřejné hromadné
str. 005

Typy podporovaných projektů

veřejné hromadné
dopravy
‐ rekonstrukce, modernizace a výstavba podchodů nebo lávek pro chodce přes silnice I., II. a
III. třídy,
místní komunikace, železniční a tramvajovou dráhu, přizpůsobených osobám s omezenou
schopností
pohybu a orientace a navazujících na bezbariérové komunikace pro pěší
‐ realizace prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklisticeké a pěší dopravy
(bezpečnostní
opatření realizovatelná na silnici, místní komunikaci nebo dráze, veřejné osvětlení, prvky
inteligentních
dopravních systémů),

Branky, Choryně, Kelč, Kladeruby, Kunovice, Lešná, Loučka, Podolí, Police a Poličná (okr.
Vsetín), Starý Jičín (okr. Nový Jičín)
Území realizace

Obce, dobrovolné svazky obcí
Oprávnění žadatelé
Obyvatelé, návštěvníci, dojíždějící za prací a za službami, uživatelé veřejné dopravy
Cílová skupina

Věcné zaměření
1

Bezpečnost dopravy

2
3
4
5
Podporované aktivity

75001
75120

Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v
Podíl veřejné osobní dopravy na celkových výkonech v

Indikátory
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Náležitosti žádosti o podporu

Povinné přílohy

1

Plná moc

2

Zadávací a výběrová řízení

3

Doklady o právní subjektivitě žadatele – příloha zrušena

4

Výpis z rejstříku trestů – příloha zrušena

5

Studie proveditelnosti

6

Karta souladu projektu s principy udržitelné mobility

7

Čestné prohlášení o skutečném majiteli

8

Územní rozhodnutí nebo územní souhlas nebo
veřejnoprávní smlouva nahrazující územní řízení

9

Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně
stavební povolení nebo souhlas s provedením
ohlášeného stavebního záměru nebo veřejnoprávní
smlouva nahrazující stavební povolení

10

Projektová dokumentace pro vydání stavebního

11

Položkový rozpočet stavby

12

Doklady k výkupu nemovitostí – příloha zrušena

13

Výpočet čistých jiných peněžních příjmů

14

Smlouva o spolupráci
Čestné prohlášení žadatele,
žadatele že není vyžadováno stavební

15

16

Výkres, plán nebo mapa, kde je označena komunikace
pro pěší zajišťující propojení mezi rodinnými domy nebo
objekty k bydlení a objekty občanského vybavení. Je
třeba vyznačit celé propojení mezi uvedenými objekty.

17

Výkres, plán nebo mapa, kde je označena komunikace
pro pěší zajišťující propojení mezi stavbami určenými k
bydlení se zastávkou veřejné dopravy. Je třeba vyznačit
celé propojení mezi uvedenými objekty.

Bližší specifikace náležitostí u požadovaných příloh žádosti o dotaci je uvedena ve
Specifických pravidlech výzvy č.53 (verze 1.3, platnost od 10.01. 2019) IROP v kapitole 3.5.3.

Způsobilé výdaje

Věcná způsobilost

Žadatel se řídí do vydání právního aktu Obecnými a Specifickými pravidly pro žadatele a
příjemce integrovaných projektů pro výzvu č. 53 IROP ve znění platném ke dni vyhlášení
výzvy, tj. Obecnými pravidly (verze 1.12, platnost od 06.03.2019), Specifickými pravidly (verze
1.3, platnost od 10.01.2019). V době realizace, tj. od data vydání právního aktu, se příjemce
řídí vždy aktuální verzí výše uvedených Pravidel.

1. 1. 2014‐31.12.2022
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Časová způsobilost

Informace o křížovém
financování

Křížové financování není možné

Další detaily výzvy

Provádění změn výzvy

Příjmy projektu

ŘO IROP a MAS mají možnost provádět změny ve výzvě. O změně pravidel výzvy jsou
žadatelé a příjemci informováni prostřednictvím MS2014+. Změna je zároveň zveřejněna na
webových stránkách www.maskls.cz.
Podmínky pro případnou změnu výzvy jsou uvedeny v kapitole 2.2 Obecných pravidel. Změny
ve výzvě se nevztahují na žádosti o podporu, které již žadatelé podali.

Projekty nemohou vytvářet příjmy podle čl. 61 Obecného nařízení. Projekty mohou vytvářet
příjmy podle čl. 65 odst. 8 Obecného nařízení ‐ jiné peněžní příjmy [viz kapitola 3.4.8 (aktivita
Bezpečnost dopravy) Specifických pravidel této výzvy].

Informace o hodnocení žádosti o podporu a podání žádosti o přezkum jsou uvedeny
Metodickém oznámení č. 1/2019, kterým se stanoví interní postupy MAS zveřejněném na
adrese http://maskls.cz/41‐programovy‐ramec‐irop.html a v dokumentu Specifická pravidla
pro žadatele a příjemce pro 53. výzvu. Do vydání rozhodnutí se žadatelé řídí Obecnými a
Specifickými pravidly pro žadatele a příjemce integrovaných projektů pro výzvu č. 53 IROP ve
znění platném ke dni vyhlášení výzvy. V době realizace, tj. od data vydání rozhodnutí o dotaci,
se řídí akutální verzí Pravidel.

Způsob hodnocení projektů

Žadatel má možnost podat žádost o přezkum hodnocení, postup řešení přezkumu je popsán
v Metodickém oznámení č.1/2019,
kterým
kt
ý se stanoví
t
í iinterní
t í postupy
t
MAS ve věci
ě i administrace
d i it
programového rámce IROP zveřejněném na adrese http://maskls.cz/41‐programovy‐ramec‐
irop.html ve verzi dané Metodickým oznámení č.1/2019,
kterým se stanoví interní postupy MAS ve věci administrace
programového rámce IROP platným od 15.06.2019.
Převýší‐li souhrn žádostí o podporu alokaci výzvy, může být alokace navýšena. Minimální
bodová hranice je 58 bodů.
Kritéria pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti obsahuje příloha výzvy MAS č. 1.
Kritéria věcného hodnocení obsahuje příloha výzvy MAS č. 2.

Kritéria pro hodnocení projektů

Náhradní projekty nebudou schváleny.
Počet obyvatel obce bude posuzován podle ČSÚ ‐ MOS ‐ Kód: PU‐MOSZV‐DEMSTAV/1 k
31.12.2018.
Požadavek MAS na povinné přílohy nad rámec výzvy ŘO IROP:
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Další specifika výzvy

Požadavek MAS na povinné přílohy nad rámec výzvy ŘO IROP:
Výkres, plán nebo mapa, kde je označena komunikace pro pěší zajišťující propojení mezi
rodinnými domy nebo objekty k bydlení a objekty občanského vybavení. Je třeba vyznačit
celé propojení mezi uvedenými objekty.
Výkres, plán nebo mapa, kde je označena komunikace pro pěší zajišťující propojení mezi
stavbami určenými k bydlení se zastávkou veřejné dopravy. Je třeba vyznačit celé propojení
mezi uvedenými objekty.

Forma a způsob podání žádosti
Elektronické podání prostřednictvím MS2014+ na adrese https://mseu.mssf.cz
o podporu
Odkaz na Obecná a Specifická
pravidla výzvy ŘO IROP
Kontakty pro poskytování
informací

Seznam příloh výzvy

http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy
Místní akční skupina Kelečsko ‐ Lešensko – Starojicko, z.s.
Police 142, 756 44 Loučka
email: maskls@seznam.cz
Příloha č.1 Kritéria formálního hodnocení a přijatelnosti
1
Příloha č.2 Kritéria věcného hodnocení
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
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(345) Odeslané – Seznam Email

Místní akční skupina Kelečsko - Lešensko - Starojicko,
z.s.

7. 4. 2020, 17:19

Komu:

Výzva k hlasování Programového výboru
Vážení členové Programového výboru,
z rozhodnutí předsedy Programového výboru Vás vyzývám k rozhodnutí v následujících
věcech:
1. Schválení výběru projektů Výzva č. 4 IROP - 4.výzva MAS KLS-IROP-Bezpečnost dopravy – oprava
2. Modifikace výzvy 4.výzva MAS KLS-IROP-Bezpečnost dopravy
Přikládám návrh zápisu obsahující návrhy usnesení a modifikovanou výzvu.
Upozorňuji, že se hlasuje ve dvou věcech, vyjádřete se, prosím, k oběma návrhům
usnesení ve formě PRO - PROTI - ZDRŽUJI SE.
Dbejte prosím na dodržení těchto formalit.
Vzor Vaší odpovědi:
1. PRO - PROTI - ZDRŽUJI SE
2. PRO - PROTI - ZDRŽUJI SE
Mějte prosím na paměti, že hlasování, včetně naší korespondence budu dokládat MMR.
Informace pro členy PV:
Dne 23.12.2019 jsem předal dokumentaci související s administrací výzvy ke kontrole
Centru pro regionální rozvoj. Dne 07.04.2020 MAS obdržela Výzvu k odstranění
nedostatků, kde MMR uvádí:
"V zápise z jednání Programového výboru MAS Vyškovsko ze dne 17. 12. 2020 není
uvedeno, které projekty byly schváleny v rámci alokace výzvy a které projekty byly
schválené jako náhradní. Alokace vyhlášené výzvy byla nastavena na 5 000 000 Kč,
přičemž způsobilé výdaje projektů, které splnily podmínky věcného hodnocení, jsou 5 185
978,24 Kč. Programový výbor na jednání schválil navýšení alokace na částku 5 185
978,24 Kč. V zápise z jednání není uvedeno, který projekt byl schválen jako náhradní,
rovněž MAS všechny projekty předala CRR dne 23. 12. 2020 s informací, že projekty jsou v
alokaci výzvy.
Změnu výzvy nebyla schválena ŘO.
Jedná se o pochybení s vlivem na výběr projektů.
str. 010
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MAS provede opravné jednání Programového výboru."
MAS zastává ten názor, že PV schválil navýšení alokace výzvy a že MAS není limitována
žádnou lhůtou, ve které má změnu výzvy nahlásit s ohledem na fakt, že ke změně došlo po
skončení lhůty k předkládání projektů, proto PV schválil k realizaci všechny projekty a
žádný projekt jako náhradní, alokace výzvy byla navýšena tak, aby pokryla všechny
projekty. S ohledem na skutečnost, že realizace projektů podpořených v této výzvě již
probíhá a zrušení výzvy by představovalo pro dotčené žadatele problém, MAS v případě,
že návrhy schválíte, vyhoví MMR a celou záležitost bude řešit až po skončení této kontroly.
-Zdeněk Hynek
Místní akční skupina
Kelečsko - Lešensko - Starojicko, z.s.
Police 142
756 44 Loučka
Přílohy
MAS_KLS_výzva č.4_final02.xlsx – Excel, 113 kB

Stáhnout

Zobrazit ›

zapis20200407iropV4opr.docx – Word, 59 kB
Stáhnout

Zobrazit ›

Stáhnout všechny přílohy

str. 011
https://email.seznam.cz/?hp#sent/20424

2/2

14. 4. 2020

JŠ

345) Doručené – Seznam Email

Jindřich Šnejdrla

8. 4. 2020, 11:46

Komu: maskls@seznam.

RE: Výzva k hlasování Programového výboru
Mé hlasování k bodu 1. PRO
Mé hlasování k bodu 2. PRO
Ing. Jindřich Šnejdrla AGROTECH, spol. s r.o. Poličná 462
From: Místní akční skupina Kelečsko - Lešensko - Starojicko, z.s. <maskls@seznam.cz>
Sent: Tuesday, April 7, 2020 5:19 PM

Vážení členové Programového výboru,
z rozhodnu předsedy Programového výboru Vás vyzývám k rozhodnu v následujících věcech:

1. Schválení výběru projektů Výzva č. 4 IROP - 4.výzva MAS KLS-IROP-Bezpečnost dopravy – oprava
2. Modifikace výzvy 4.výzva MAS KLS-IROP-Bezpečnost dopravy
Přikládám návrh zápisu obsahující návrhy usnesení a modiﬁkovanou výzvu.
Upozorňuji, že se hlasuje ve dvou věcech, vyjádřete se, prosím, k oběma návrhům usnesení ve formě PRO - PROTI - ZDRŽUJI SE.
Dbejte prosím na dodržení těchto formalit.
Vzor Vaší odpovědi:
1. PRO - PROTI - ZDRŽUJI SE
https://email.seznam.cz/?hp#inbox/20448
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2. PRO - PROTI - ZDRŽUJI SE
Mějte prosím na pamě , že hlasování, včetně naší korespondence budu dokládat MMR.
Informace pro členy PV:
Dne 23.12.2019 jsem předal dokumentaci související s administrací výzvy ke kontrole Centru pro regionální rozvoj. Dne 07.04.2020 MAS obdržela Výzvu k
odstranění nedostatků, kde MMR uvádí:
"V zápise z jednání Programového výboru MAS Vyškovsko ze dne 17. 12. 2020 není uvedeno, které projekty byly schváleny v rámci alokace výzvy a které projekty
byly schválené jako náhradní. Alokace vyhlášené výzvy byla nastavena na 5 000 000 Kč, přičemž způsobilé výdaje projektů, které splnily podmínky věcného
hodnocení, jsou 5 185 978,24 Kč. Programový výbor na jednání schválil navýšení alokace na částku 5 185 978,24 Kč. V zápise z jednání není uvedeno, který projekt
byl schválen jako náhradní, rovněž MAS všechny projekty předala CRR dne 23. 12. 2020 s informací, že projekty jsou v alokaci výzvy.
Změnu výzvy nebyla schválena ŘO.
Jedná se o pochybení s vlivem na výběr projektů.
MAS provede opravné jednání Programového výboru."
MAS zastává ten názor, že PV schválil navýšení alokace výzvy a že MAS není limitována žádnou lhůtou, ve které má změnu výzvy nahlásit s ohledem na fakt, že ke
změně došlo po skončení lhůty k předkládání projektů, proto PV schválil k realizaci všechny projekty a žádný projekt jako náhradní, alokace výzvy byla navýšena
tak, aby pokryla všechny projekty. S ohledem na skutečnost, že realizace projektů podpořených v této výzvě již probíhá a zrušení výzvy by představovalo pro
dotčené žadatele problém, MAS v případě, že návrhy schválíte, vyhoví MMR a celou záležitost bude řešit až po skončení této kontroly.
-Zdeněk Hynek
Místní akční skupina
Kelečsko - Lešensko - Starojicko, z.s.
Police 142
756 44 Loučka
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Kubečka Radim

8. 4. 2020, 6:51

Komu: maskls@seznam.cz

RE: Výzva k hlasování Programového výboru
Dobrý den.
Hlasuji: 1. PRO
2. PRO
Pěkný den. R.K.

Ing. Radim Kubečka
předseda představenstva
KELEČSKO a.s.
Kelč 269
756 43 Kelč
Mobil:
Tel.:
Email:
Web:

From: Místní akční skupina Kelečsko - Lešensko - Starojicko, z.s. <maskls@seznam.cz>
Sent: Tuesday, April 7, 2020 5:19 PM

Subject: Výzva k hlasování Programového výboru
Vážení členové Programového výboru,
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z rozhodnu předsedy Programového výboru Vás vyzývám k rozhodnu v následujících věcech:

1. Schválení výběru projektů Výzva č. 4 IROP - 4.výzva MAS KLS-IROP-Bezpečnost dopravy – oprava
2. Modifikace výzvy 4.výzva MAS KLS-IROP-Bezpečnost dopravy
Přikládám návrh zápisu obsahující návrhy usnesení a modiﬁkovanou výzvu.
Upozorňuji, že se hlasuje ve dvou věcech, vyjádřete se, prosím, k oběma návrhům usnesení ve formě PRO - PROTI - ZDRŽUJI SE.
Dbejte prosím na dodržení těchto formalit.
Vzor Vaší odpovědi:
1. PRO - PROTI - ZDRŽUJI SE
2. PRO - PROTI - ZDRŽUJI SE
Mějte prosím na pamě , že hlasování, včetně naší korespondence budu dokládat MMR.
Informace pro členy PV:
Dne 23.12.2019 jsem předal dokumentaci související s administrací výzvy ke kontrole Centru pro regionální rozvoj. Dne 07.04.2020 MAS obdržela Výzvu k
odstranění nedostatků, kde MMR uvádí:
"V zápise z jednání Programového výboru MAS Vyškovsko ze dne 17. 12. 2020 není uvedeno, které projekty byly schváleny v rámci alokace výzvy a které projekty
byly schválené jako náhradní. Alokace vyhlášené výzvy byla nastavena na 5 000 000 Kč, přičemž způsobilé výdaje projektů, které splnily podmínky věcného
hodnocení, jsou 5 185 978,24 Kč. Programový výbor na jednání schválil navýšení alokace na částku 5 185 978,24 Kč. V zápise z jednání není uvedeno, který projekt
byl schválen jako náhradní, rovněž MAS všechny projekty předala CRR dne 23. 12. 2020 s informací, že projekty jsou v alokaci výzvy.
Změnu výzvy nebyla schválena ŘO.
Jedná se o pochybení s vlivem na výběr projektů.
MAS provede opravné jednání Programového výboru."
MAS zastává ten názor, že PV schválil navýšení alokace výzvy a že MAS není limitována žádnou lhůtou, ve které má změnu výzvy nahlásit s ohledem na fakt, že ke
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změně došlo po skončení lhůty k předkládání projektů, proto PV schválil k realizaci všechny projekty a žádný projekt jako náhradní, alokace výzvy byla navýšena
tak, aby pokryla všechny projekty. S ohledem na skutečnost, že realizace projektů podpořených v této výzvě již probíhá a zrušení výzvy by představovalo pro
dotčené žadatele problém, MAS v případě, že návrhy schválíte, vyhoví MMR a celou záležitost bude řešit až po skončení této kontroly.
-Zdeněk Hynek
Místní akční skupina
Kelečsko - Lešensko - Starojicko, z.s.
Police 142
756 44 Loučka

Přílohy
image001.jpg – Obrázek, 4 kB
Stáhnout

Zobrazit ›
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Ing.Tomas Marecek - LTstone

IT

Komu:

Re: Výzva k hlasování Programového výboru
Dobrý den,
Mareček Tomáš :
1. PRO
2. PRO
S pozdravem a přáním pěkného dne
-Ing. Tomáš M A R E Č E K
jednatel
LT stone s.r.o.
Kunovice 214, 756 44 Loučka u Valašského Meziříčí
CZECH REPUBLIC

Společnost je zapsána v Obchodním rejst

soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 32620

Bankovní spojení: KB Valašské Meziříčí, č.ú.: 43-4023780247/0100, IČ: 28571932, DIČ: CZ28571932

PS:

Myslete na přírodu... Skutečně potřebuj ete v ytisknout tento e-mail?

Dne 07.04.2020 v 17:19 Místní akční skupina Kelečsko - Lešensko - Starojicko, z.s. napsal(a):
Vážení členové Programového výboru,
z rozhodnutí předsedy Programového výboru Vás vyzývám k rozhodnutí v následujících věcech:
1. Schválení výběru projektů Výzva č. 4 IROP - 4.výzva MAS KLS-IROP-Bezpečnost dopravy – oprava
2. Modifikace výzvy 4.výzva MAS KLS-IROP-Bezpečnost dopravy
https://email.seznam.cz/?hp#inbox/20439
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Přikládám návrh zápisu obsahující návrhy usnesení a modifikovanou výzvu.
Upozorňuji, že se hlasuje ve dvou věcech, vyjádřete se, prosím, k oběma návrhům usnesení ve formě PRO - PROTI - ZDRŽUJI SE.
Dbejte prosím na dodržení těchto formalit.
Vzor Vaší odpovědi:
1. PRO - PROTI - ZDRŽUJI SE
2. PRO - PROTI - ZDRŽUJI SE
Mějte prosím na paměti, že hlasování, včetně naší korespondence budu dokládat MMR.
Informace pro členy PV:
Dne 23.12.2019 jsem předal dokumentaci související s administrací výzvy ke kontrole Centru pro regionální rozvoj. Dne
07.04.2020 MAS obdržela Výzvu k odstranění nedostatků, kde MMR uvádí:
"V zápise z jednání Programového výboru MAS Vyškovsko ze dne 17. 12. 2020 není uvedeno, které projekty byly schváleny v rámci
alokace výzvy a které projekty byly schválené jako náhradní. Alokace vyhlášené výzvy byla nastavena na 5 000 000 Kč, přičemž
způsobilé výdaje projektů, které splnily podmínky věcného hodnocení, jsou 5 185 978,24 Kč. Programový výbor na jednání schválil
navýšení alokace na částku 5 185 978,24 Kč. V zápise z jednání není uvedeno, který projekt byl schválen jako náhradní, rovněž
MAS všechny projekty předala CRR dne 23. 12. 2020 s informací, že projekty jsou v alokaci výzvy.
Změnu výzvy nebyla schválena ŘO.
Jedná se o pochybení s vlivem na výběr projektů.
MAS provede opravné jednání Programového výboru."
MAS zastává ten názor, že PV schválil navýšení alokace výzvy a že MAS není limitována žádnou lhůtou, ve které má změnu výzvy
nahlásit s ohledem na fakt, že ke změně došlo po skončení lhůty k předkládání projektů, proto PV schválil k realizaci všechny
projekty a žádný projekt jako náhradní, alokace výzvy byla navýšena tak, aby pokryla všechny projekty. S ohledem na skutečnost,
že realizace projektů podpořených v této výzvě již probíhá a zrušení výzvy by představovalo pro dotčené žadatele problém, MAS v
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případě, že návrhy schválíte, vyhoví MMR a celou záležitost bude řešit až po skončení této kontroly.
-Zdeněk Hynek
Místní akční skupina
Kelečsko - Lešensko - Starojicko, z.s.
Police 142
756 44 Loučka
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Jaroslav Pajdla

8. 4. 2020, 7:14

Komu: maskls@seznam.cz

Re: Výzva k hlasování Programového výboru
Dobrý den,
hlasování Jaroslav Pajdla:
1. PRO
2. PRO
-s pozdravem a přeji hezký den,
Jaroslav Pajdla
Kelč 462
75643 KELČ

---------- Původní e-mail ---------Od: Místní akční skupina Kelečsko - Lešensko - Starojicko, z.s. <maskls@seznam.cz>
Komu:
Datum: 7. 4. 2020 17:19:30
Předmět: Výzva k hlasování Programového výboru
Vážení členové Programového výboru,
z rozhodnutí předsedy Programového výboru Vás vyzývám k rozhodnutí v následujících věcech:
1. Schválení výběru projektů Výzva č. 4 IROP - 4.výzva MAS KLS-IROP-Bezpečnost dopravy – oprava
https://email.seznam.cz/?hp#inbox/20441
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2. Modifikace výzvy 4.výzva MAS KLS-IROP-Bezpečnost dopravy
Přikládám návrh zápisu obsahující návrhy usnesení a modifikovanou výzvu.
Upozorňuji, že se hlasuje ve dvou věcech, vyjádřete se, prosím, k oběma návrhům usnesení ve formě PRO - PROTI - ZDRŽUJI SE.
Dbejte prosím na dodržení těchto formalit.
Vzor Vaší odpovědi:
1. PRO - PROTI - ZDRŽUJI SE
2. PRO - PROTI - ZDRŽUJI SE
Mějte prosím na paměti, že hlasování, včetně naší korespondence budu dokládat MMR.
Informace pro členy PV:
Dne 23.12.2019 jsem předal dokumentaci související s administrací výzvy ke kontrole Centru pro regionální rozvoj. Dne
07.04.2020 MAS obdržela Výzvu k odstranění nedostatků, kde MMR uvádí:
"V zápise z jednání Programového výboru MAS Vyškovsko ze dne 17. 12. 2020 není uvedeno, které projekty byly schváleny v rámci
alokace výzvy a které projekty byly schválené jako náhradní. Alokace vyhlášené výzvy byla nastavena na 5 000 000 Kč, přičemž
způsobilé výdaje projektů, které splnily podmínky věcného hodnocení, jsou 5 185 978,24 Kč. Programový výbor na jednání schválil
navýšení alokace na částku 5 185 978,24 Kč. V zápise z jednání není uvedeno, který projekt byl schválen jako náhradní, rovněž
MAS všechny projekty předala CRR dne 23. 12. 2020 s informací, že projekty jsou v alokaci výzvy.
Změnu výzvy nebyla schválena ŘO.
Jedná se o pochybení s vlivem na výběr projektů.
MAS provede opravné jednání Programového výboru."
MAS zastává ten názor, že PV schválil navýšení alokace výzvy a že MAS není limitována žádnou lhůtou, ve které má změnu výzvy
nahlásit s ohledem na fakt, že ke změně došlo po skončení lhůty k předkládání projektů, proto PV schválil k realizaci všechny
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projekty a žádný projekt jako náhradní, alokace výzvy byla navýšena tak, aby pokryla všechny projekty. S ohledem na skutečnost,
že realizace projektů podpořených v této výzvě již probíhá a zrušení výzvy by představovalo pro dotčené žadatele problém, MAS v
případě, že návrhy schválíte, vyhoví MMR a celou záležitost bude řešit až po skončení této kontroly.
-Zdeněk Hynek
Místní akční skupina
Kelečsko - Lešensko - Starojicko, z.s.
Police 142
756 44 Loučka
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Karel Hlavica

8. 4. 2020, 9:32

Komu: maskls@seznam.cz

RE: Výzva k hlasování Programového výboru
Dobrý den ,
1. Jsem ve střetu zájmu, proto nehlasuji.
2. Jsem ve střetu zájmu, proto nehlasuji

S pozdravem

Karel Hlavica
starosta obce Police

From: Místní akční skupina Kelečsko - Lešensko - Starojicko, z.s. [mailto:maskls@seznam.cz]
Sent: Tuesday, April 7, 2020 5:19 PM
To:
Subject: Výzva k hlasování Programového výboru

Vážení členové Programového výboru,
z rozhodnutí předsedy Programového výboru Vás vyzývám k rozhodnutí v následujících věcech:

1. Schválení výběru projektů Výzva č. 4 IROP - 4.výzva MAS KLS-IROP-Bezpečnost dopravy – oprava
2. Modifikace výzvy 4.výzva MAS KLS-IROP-Bezpečnost dopravy
Přikládám návrh zápisu obsahující návrhy usnesení a modifikovanou výzvu.
Upozorňuji, že se hlasuje ve dvou věcech, vyjádřete se, prosím, k oběma návrhům usnesení ve formě PRO PROTI - ZDRŽUJI SE.
Dbejte prosím na dodržení těchto formalit.
Vzor Vaší odpovědi:
1. PRO - PROTI - ZDRŽUJI SE
2. PRO - PROTI - ZDRŽUJI SE
Mějte prosím na paměti, že hlasování, včetně naší korespondence budu dokládat MMR.
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Informace pro členy PV:
Dne 23.12.2019 jsem předal dokumentaci související s administrací výzvy ke kontrole Centru pro regionální
rozvoj. Dne 07.04.2020 MAS obdržela Výzvu k odstranění nedostatků, kde MMR uvádí:
"V zápise z jednání Programového výboru MAS Vyškovsko ze dne 17. 12. 2020 není uvedeno, které projekty
byly schváleny v rámci alokace výzvy a které projekty byly schválené jako náhradní. Alokace vyhlášené výzvy
byla nastavena na 5 000 000 Kč, přičemž způsobilé výdaje projektů, které splnily podmínky věcného
hodnocení, jsou 5 185 978,24 Kč. Programový výbor na jednání schválil navýšení alokace na částku 5 185
978,24 Kč. V zápise z jednání není uvedeno, který projekt byl schválen jako náhradní, rovněž MAS všechny
projekty předala CRR dne 23. 12. 2020 s informací, že projekty jsou v alokaci výzvy.
Změnu výzvy nebyla schválena ŘO.
Jedná se o pochybení s vlivem na výběr projektů.
MAS provede opravné jednání Programového výboru."
MAS zastává ten názor, že PV schválil navýšení alokace výzvy a že MAS není limitována žádnou lhůtou, ve
které má změnu výzvy nahlásit s ohledem na fakt, že ke změně došlo po skončení lhůty k předkládání projektů,
proto PV schválil k realizaci všechny projekty a žádný projekt jako náhradní, alokace výzvy byla navýšena tak,
aby pokryla všechny projekty. S ohledem na skutečnost, že realizace projektů podpořených v této výzvě již
probíhá a zrušení výzvy by představovalo pro dotčené žadatele problém, MAS v případě, že návrhy schválíte,
vyhoví MMR a celou záležitost bude řešit až po skončení této kontroly.
-Zdeněk Hynek
Místní akční skupina
Kelečsko - Lešensko - Starojicko, z.s.
Police 142
756 44 Loučka
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Místecký Vladimír

8. 4. 2020, 9:15

Komu: maskls@seznam.cz

RE: Výzva k hlasování Programového výboru
Zdravím, I-pro. II -pro
Vladimír Místecký
starosta
Obec Poličná
Poličná 144
757 01 Poličná

From: Místní akční skupina Kelečsko - Lešensko - Starojicko, z.s. <maskls@seznam.cz>
Sent: Tuesday, April 7, 2020 5:19 PM
To:
Subject: Výzva k hlasování Programového výboru
Vážení členové Programového výboru,
z rozhodnu předsedy Programového výboru Vás vyzývám k rozhodnu v následujících věcech:

1. Schválení výběru projektů Výzva č. 4 IROP - 4.výzva MAS KLS-IROP-Bezpečnost dopravy – oprava
2. Modifikace výzvy 4.výzva MAS KLS-IROP-Bezpečnost dopravy
Přikládám návrh zápisu obsahující návrhy usnesení a modiﬁkovanou výzvu.
Upozorňuji, že se hlasuje ve dvou věcech, vyjádřete se, prosím, k oběma návrhům usnesení ve formě PRO - PROTI - ZDRŽUJI SE.
https://email.seznam.cz/?hp#inbox/20444
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Dbejte prosím na dodržení těchto formalit.
Vzor Vaší odpovědi:
1. PRO - PROTI - ZDRŽUJI SE
2. PRO - PROTI - ZDRŽUJI SE
Mějte prosím na pamě , že hlasování, včetně naší korespondence budu dokládat MMR.
Informace pro členy PV:
Dne 23.12.2019 jsem předal dokumentaci související s administrací výzvy ke kontrole Centru pro regionální rozvoj. Dne 07.04.2020 MAS obdržela Výzvu k
odstranění nedostatků, kde MMR uvádí:
"V zápise z jednání Programového výboru MAS Vyškovsko ze dne 17. 12. 2020 není uvedeno, které projekty byly schváleny v rámci alokace výzvy a které projekty
byly schválené jako náhradní. Alokace vyhlášené výzvy byla nastavena na 5 000 000 Kč, přičemž způsobilé výdaje projektů, které splnily podmínky věcného
hodnocení, jsou 5 185 978,24 Kč. Programový výbor na jednání schválil navýšení alokace na částku 5 185 978,24 Kč. V zápise z jednání není uvedeno, který projekt
byl schválen jako náhradní, rovněž MAS všechny projekty předala CRR dne 23. 12. 2020 s informací, že projekty jsou v alokaci výzvy.
Změnu výzvy nebyla schválena ŘO.
Jedná se o pochybení s vlivem na výběr projektů.
MAS provede opravné jednání Programového výboru."
MAS zastává ten názor, že PV schválil navýšení alokace výzvy a že MAS není limitována žádnou lhůtou, ve které má změnu výzvy nahlásit s ohledem na fakt, že ke
změně došlo po skončení lhůty k předkládání projektů, proto PV schválil k realizaci všechny projekty a žádný projekt jako náhradní, alokace výzvy byla navýšena
tak, aby pokryla všechny projekty. S ohledem na skutečnost, že realizace projektů podpořených v této výzvě již probíhá a zrušení výzvy by představovalo pro
dotčené žadatele problém, MAS v případě, že návrhy schválíte, vyhoví MMR a celou záležitost bude řešit až po skončení této kontroly.
-Zdeněk Hynek
Místní akční skupina
Kelečsko - Lešensko - Starojicko, z.s.
Police 142
756 44 Loučka
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