M A S H o l i c k o o. p. s.
Sídlo: Holubova 1, 534 14 Holice, IČ : 275 11 448
Zápis ze společného jednání Programového a Kontrolního
výboru MAS Holicko ze dne 9.12.2020 v 15:00 hod. na
Městském úřadě v Holicích
Přítomni: viz Presenční listina v příloze
Počet členů Programového výboru 6, přítomných 4, nepřítomni (omluveni) 2
Počet členů Kontrolního výboru 3, přítomných 2, nepřítomni (omluveni) 1
Program:
1. Zahájení setkání
2. Informace o průběhu výzvy MAS Holicko č. 7 - IROP
3. Kontrola, zda nedošlo ke střetu zájmů při formálním a věcném hodnocení projektů výzvy
MAS Holicko č. 7 - IROP
4. Seznámení a podpis etického kodexu (výzva č. 7 - IROP) jednotlivými členy Programového
výboru
5. Rozhodnutí o podpoření/nepodpoření projektů 7. výzvy MAS Holicko-IROP-Bezpečnost
silničního provozu (2020)
6. Kontrola, zda nedošlo ke střetu zájmů členů Programového výboru při schvalování a výběru
projektů výzvy MAS Holicko č. 7 - IROP
7. Informace o průběhu výzvy „Malý LEADER pro Holicko pro rok 2021“
8. Výběr projektů výzvy „Malý LEADER pro Holicko pro rok 2021“
9. Různé
10. Závěr
1)
Jednání zahájil a řídil předseda Programového výboru MAS Holicko Ing. Jiří Kosel, který
přivítal přítomné na dnešním jednání.
2)
Vedoucí pracovnice pro SCLLD seznámila Programový výbor s průběhem 7. výzvy MAS
Holicko – IROP – Bezpečnost silničního provozu (2020). Informovala je o tom, jaké typy projektů byly
podány, jaká je požadovaná výše dotace, apod. Více viz přiložená příloha.
Připomenula, že členové Programového výboru jako podklad k jednání obdrželi dopředu e-mailem
výstupy z druhého jednání Výběrové komise:


Seznam přijatých projektů na MAS v rámci výzvy č.7-IROP, kde jsou uvedené jak hodnocené
projekty, tak i projekty stažené žadatelem,



Kontrolní listy věcného hodnocení všech hodnocených projektů v rámci výzvy č.7-IROP, kde je
mimo jiné uvedeno i zdůvodnění přidělených bodů,



Seznam hodnocených projektů výzvy č.7-IROP, kde jsou seřazeny projekty dle získaného
počtu bodů.

Poté vedoucí pracovnice pro CLLD předala předsedovi programového výboru originály seznamů výzvy
č.7-IROP, kde jsou seřazeny projekty podle získaného počtu bodů.
3)
V dalším bodě jednání byli členové Kontrolního výboru seznámeni s průběhem hodnocení
projektů výzvy č.7-IROP z pohledu provázanosti hodnotitelů a žadatelů.
Kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti byla provedena zaměstnanci kanceláře MAS – vedoucí
pracovnicí pro realizaci SCLLD (Ing. Michaela Kovářová) a manažerkou pro realizaci SCLLD (Barbora
Vohralíková). Obě pracovnice nebyly v žádném vztahu vůči jakémukoliv žadateli této výzvy a
podepsaly etický kodex.
Věcné hodnocení bylo provedeno Výběrovou komisí – podepsání etického kodexu všemi členy VK,
rozdělení projektů mezi hodnotitele. Viz. příloha.
Vedoucí pracovnice pro realizaci SCLLD prohlásila, že nebyly nalezeny žádné provázanosti hodnotitelů
a žadatelů. Ověřování probíhalo na webových stránkách jednotlivých obcí (žadatelů). Jako podklad
byly předloženy výpisy z těchto webových stránek ke všem žadatelům.
Po krátké diskusi se přistoupilo k hlasování o neporušení střetu zájmů při formálním a věcném
hodnocení projektů výzvy MAS Holicko č. 7 - IROP: přítomní členové Kontrolního výboru 2, pro
hlasovalo 2, proti hlasovalo 0, hlasování se zdržel 0.
Usnesení Kontrolního výboru č. 5/2020:
Kontrolní výbor se usnáší na tom, že dle v tuto chvíli známých informací, nebyl porušen střet zájmů
při formálním a věcném hodnocení žádostí o podporu v rámci 7. výzvy MAS Holicko – IROP –
Bezpečnost silničního provozu (2020).
4)
Poté vedoucí pracovnice pro SCLLD seznámila členy Programového výboru s etickým
kodexem (viz. Příloha č. 1 Směrnice CLLD č. 2/2018), v rámci něhož členové prohlašují neexistenci
střetu zájmů.
Přítomní členové Programového výboru etický kodex podepsali.
U žádného člena nebyl oznámen střet zájmů.
5)
Programový výbor přikročil k dalšímu bodu jednání, tj. rozhodování o
podpoření/nepodpoření projektů z 6. výzvy MAS Holicko-IROP- Bezpečnost silničního provozu (2020).
Vedoucí pracovnice pro SCLLD seznámila přítomné s obsahem zaslaných dokumentů v podkladech
pro jednání (Kontrolní listy věcného hodnocení všech hodnocených projektů a Seznam hodnocených
projektů Výběrovou komisí) – důvody přidělení bodů u každého projektu a s jejich konečným
pořadím.
Poté Programový výbor přistoupil k rozhodování o podpoření projektů z výzvy č.7-IROP, a to jak na
základě bodového hodnocení jednotlivých projektů Výběrovou komisí, tak i na základě výše finanční
alokace výzvy.
Seznam hodnocených projektů 7. výzvy MAS Holicko – IROP – Bezpečnost silničního provozu (2020):
Výsledné
pořadí
projektu

Registrační číslo žádosti

Název žadatele

1

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0015014

OBEC NOVÁ VES

Název projektu

Výše
požadované
dotace

Zvýšení bezpečnosti dopravy v obci
Nová Ves výstavbou chodníku a
1 054 044,59 Kč
rekonstrukcí veřejného osvětlení
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Počet
bodů

70

Finanční alokace 7. výzvy MAS Holicko – IROP – Bezpečnost silničního provozu (2020)
Název opatření
Alokace
žádáno
Opatření II. - Bezpečnost silničního provozu
1 201 285,29 Kč
1 054 044,59 Kč

rozdíl
+ 147 240,70 Kč

Poté se přistoupilo k hlasování o podpoření / nepodpoření projektů v rámci výzvy č.7-IROP: přítomní
členové Programového výboru 4, pro hlasovalo 4, proti hlasovalo 0, hlasování se zdržel 0.
Usnesení Programového výboru č. 7/2020:
Programový výbor na základě výše alokace pro 7. výzvu MAS Holicko-IROP-Bezpečnost silničního
provozu (2020) rozhodl, že všechny zaregistrované projekty, které prošly formálním a věcným
hodnocením s kladným výsledkem budou podpořeny.
V rámci 7. výzvy MAS Holicko-IROP-Bezpečnost silničního provozu (2020) budou podpořeny
projekty v tomto pořadí:
Výsledné
pořadí
projektu
1

Registrační číslo
žádosti
CZ.06.4.59/0.0/0.0/
16_038/0015014

Název žadatele

Název projektu

Výše
schválené
dotace

Zvýšení bezpečnosti dopravy v
obci Nová Ves výstavbou
OBEC NOVÁ VES
1 054 044,59 Kč
chodníku a rekonstrukcí
veřejného osvětlení
1 054 044,59 Kč

V rámci 7. výzvy MAS Holicko-IROP-Bezpečnost silničního provozu (2020) nebude podpořena
žádost o podporu, která byla stažena žadatelem ještě před ukončením výzvy a zahájením
hodnocení projektů:
Výsledné
pořadí
projektu
1

Registrační číslo
žádosti
CZ.06.4.59/0.0/0.0/
16_038/0014481

Název žadatele

Název projektu

Zvýšení bezpečnosti dopravy v
obci Nová Ves výstavbou
OBEC NOVÁ VES
chodníku a rekonstrukcí
veřejného osvětlení

Výše
schválené
dotace
-

6)
Poté Kontrolní výbor posoudil situaci při schvalování a výběru projektů, a to jak na základě
dodaných podkladů (viz. příloha), tak i na základě pozorování průběhu jednání.
Po krátké diskusi se přistoupilo k hlasování o neporušení střetu zájmů při schvalování a výběru
projektů výzvy č. 7-IROP: přítomní členové Kontrolního výboru 2, pro hlasovalo 2, proti hlasovalo 0,
hlasování se zdržel 0.
Usnesení Kontrolního výboru č. 6/2020:
Kontrolní výbor se usnáší na tom, že dle v tuto chvíli známých informací, nebyl porušen střet zájmů
při schvalování a výběru projektů v rámci 7. výzvy MAS Holicko – IROP – Bezpečnost silničního
provozu (2020).
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7)
Ředitelka seznámila Programový výbor s průběhem výzvy Malý LEADER pro Holicko pro rok
2021. Informovala je o tom, jaké typy projektů byly podány, jaká je požadovaná výše dotace, apod.
Více viz přiložená příloha.
Připomenula, že členové Programového výboru jako podklad k jednání obdrželi dopředu Seznam
hodnocených projektů Výběrovou komisí, kde jsou seřazeny projekty podle získaného počtu bodů.
Originál seznamu předala ředitelka předsedovi programového výboru.
8)
Následně Programový výbor přikročil k dalšímu bodu jednání, tj. rozhodování o
podpoření/nepodpoření projektů z výzvy Malý LEADER pro Holicko pro rok 2021.
Ředitelka seznámila přítomné s důvody přidělení bodů u každého projektu a s jejich konečným
pořadím.
Poté Programový výbor přistoupil k rozhodování o podpoření projektů z výzvy Malý LEADER pro
Holicko pro rok 2021, a to jak na základě bodového hodnocení jednotlivých projektů Výběrovou
komisí, tak i na základě výše finanční alokace výzvy.
Seznam hodnocených projektů výzvy Malý LEADER pro Holicko pro rok 2021:
Poř
adí
1
2
3

Registrační
číslo

Název žadatele

Název projektu

Výše dotace

Obec Poběžovice u Modernizace topení v dětském centru
35 000,00 Kč
Holic
Rákosníček
Vybavení nástavby půdního prostoru
ML-2020/6
Obec Radhošť
35 000,00 Kč
obecního úřadu v Radhošti
Modernizace MŠ - výměna elektrické
ML-2020-13
Obec Ostřetín
35 000,00 Kč
instalace
ML-2020/1

Počet
bodů

Počet
dosud
podpoře
ných
projektů

50

1

50

2

45

2

4

ML-2020/9

Obec Horní Ředice

Oprava bývalé hasičské zbrojnice

35 000,00 Kč

45

3

5

ML-2020/7

Obec Dolní Ředice

Zkvalitnění spolkového života

35 000,00 Kč

45

4

6

SH ČMS - Sbor
ML-2020/3 dobrovolných hasičů
Holice

Vysoušecí skříň

35 000,00 Kč

40

0

7

ML-2020/10

Obec Dolní Roveň

35 000,00 Kč

40

0

8

ML-2020/4

Obec Jaroslav

35 000,00 Kč

40

1

9

ML-2020/8

Spolek rodičů a přátel
LMŠ Hlubáček

Přístřešek zázemí LMŠ Hlubáček

35 000,00 Kč

40

1

Obec Chvojenec

Úpravy u objektu č.p. 115 Chvojenec

35 000,00 Kč

35

4

34 300,00 Kč

30

1

35 000,00 Kč

25

1

31 864,00 Kč

25

4

10 ML-2020/12
11

ML-2020/5

Obec Uhersko

12

ML-2020/2

Obec Býšť

13 ML-2020/11

Obec Chvojenec

Oprava osvětlení multifunkčního
sportoviště
Ozvučení a dovybavení prostoru
altánu za bývalou školou

Oprava občanské vybavenosti v obci
Uhersko
Hoděšovice - Oprava oplocení
pomníku padlých
Výměna plotu u č.p. 141 Chvojenec
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Datum a
čas podání
žádosti
14.10.2020
14:54
29.10.2020
8:20
30.10.2020
11:36
30.10.2020
7:40
29.10.2020
12:05
24.10.2020
17:14
30.10.2020
10:05
25.10.2020
14:54
29.10.2020
22:02
30.10.2020
11:10
26.10.2020
11:33
19.10.2020
15:16
30.10.2020
10:28

Finanční alokace výzvy Malý LEADER pro Holicko pro rok 2021
Název opatření

Alokace

Malý LEADER pro Holicko

350 000,00 Kč

rozdíl

žádáno
451 164,00 Kč

-

151 164,00 Kč

Po krátké diskusi se přistoupilo k hlasování o podpoření / nepodpoření projektů v rámci výzvy Malý
LEADER pro Holicko pro rok 2021: přítomní členové Programového výboru 4, pro hlasovalo 4, proti
hlasovalo 0, hlasování se zdržel 0.
Usnesení Programového výboru č. 8/2020:
Programový výbor MAS Holicko rozhodl na základě bodového hodnocení jednotlivých projektů
Výběrovou komisí o podpoření prvních 10 projektů z výzvy Malý LEADER pro Holicko pro rok 2020:
Pořadí

Registrační
číslo

Název žadatele

1

ML-2020/1

Obec Poběžovice u
Holic

2

ML-2020/6

Obec Radhošť

3

ML-2020-13

Obec Ostřetín

4

ML-2020/9

Obec Horní Ředice

Oprava bývalé hasičské zbrojnice

35 000,00 Kč

5

ML-2020/7

Obec Dolní Ředice

Zkvalitnění spolkového života

35 000,00 Kč

6

ML-2020/3

SH ČMS - Sbor
dobrovolných hasičů
Holice

Vysoušecí skříň

35 000,00 Kč

7

ML-2020/10

Obec Dolní Roveň

8

ML-2020/4

Obec Jaroslav

9

ML-2020/8

10

ML-2020/12

Název projektu

Výše dotace

Modernizace topení v dětském
35 000,00 Kč
centru Rákosníček
Vybavení nástavby půdního prostoru
35 000,00 Kč
obecního úřadu v Radhošti
Modernizace MŠ - výměna elektrické
35 000,00 Kč
instalace

Oprava osvětlení multifunkčního
sportoviště
Ozvučení a dovybavení prostoru
altánu za bývalou školou

35 000,00 Kč
35 000,00 Kč

Spolek rodičů a přátel
Přístřešek zázemí LMŠ Hlubáček
35 000,00 Kč
LMŠ Hlubáček
Obec Chvojenec
Úpravy u objektu č.p. 115 Chvojenec 35 000,00 Kč
350 000,00 Kč

Zbývající 3 projekty jsou schváleny jako náhradníci pro případ, že by se některý z vybraných
projektů nerealizoval (např. z důvodu odstoupení žadatele). Důvodem je to, aby mohla být plně
využita poskytnutá podpora Pardubického kraje pro území Holicka.
Výběr případného náhradníka bude probíhat dle pořadí uvedeném v tabulce níže, tj. dle získaného
počtu bodů, počtu dosud podpořených projektů (z předcházejících ročníků Malého LEADERu) a
času podání žádosti na MAS.
Pořadí

Registrační
číslo

Název žadatele

1

ML-2020/5

Obec Uhersko

2

ML-2020/2

Obec Býšť

Název projektu

Výše dotace

Oprava občanské vybavenosti v obci
34 300,00 Kč
Uhersko
Hoděšovice - Oprava oplocení
35 000,00 Kč
pomníku padlých
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3

ML-2020/11

Obec Chvojenec

Výměna plotu u č.p. 141 Chvojenec

31 864,00 Kč
101 164,00 Kč

9)
V bodu různé Vedoucí pracovnice pro SCLLD seznámila přítomné s aktualizací Plánu výzev
MAS Holicko 2016 - 2023 (tvoří přílohu zápisu):


IROP – z důvodu vyčerpané alokace (volná alokace pouhých 240.811,30 Kč) se již výzva
vyhlašovat NEBUDE (dle podmínek ŘO je minimum 500 tis. Kč)



PRV – volná alokace pouhých 1.315.713,-Kč (+ dalších 620.000,-Kč bude uvolněno po
zadministrování odstoupení od realizace Ranče Bělečka)
Je plánováno přechodné období mezi PRV 2014-2020 a SZP 2021-2027 –> bude přesunuta
část budoucí alokace MAS (1/7 nebo 2/7) do současného období
NÁVRH: vyhlásit výzvu PRV až v roce 2022 –> navýšení jak o ještě ušetřené finance projektů,
tak i o finance z přechodného období



Malý LEADER pro Holicko pro rok 2022 – pokud Pardubický kraj poskytne finance –> MAS
Holicko vyhlásí výzvu

Poté se přistoupilo k hlasování o aktualizace Plánu výzev MAS Holicko 2016-2023: přítomní členové
Programového výboru 4, pro hlasovalo 4, proti hlasovalo 0, hlasování se zdržel 0.
Usnesení Programového výboru č. 9/2020:
Programový výbor MAS Holicko schvaluje aktualizaci Plánu výzev MAS Holicko 2016 - 2023.

10)
Závěrem předseda Programového výboru Ing. Jiří Kosel poděkoval přítomným členům za
účast.
Společné jednání Programového a Kontrolního výboru MAS Holicko skončilo v 16:30 hodin.

Zapsala:

Ing. Michaela Kovářová

Ověřil:

Ing. Jiří Kosel
Předseda Programového výboru

Lenka Bezdíčková
Předsedkyně Kontrolního výboru
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Přílohy zápisu:
1. Prezenční listina
2. Informace o průběhu výzev, Kontrolní listy věcného hodnocení, Seznam hodnocených
projektů výběrovou komisí (výzva č. 7 - IROP)
3. Informace o možnosti střetu zájmů při hodnocení žádostí o podporu v rámci výzvy č. 7 – IROP
4. Etické kodexy podepsané členy Programového výboru (výzva č.7 - IROP)
5. Seznam vybraných / nevybraných žádostí – výzva č. 7 – IROP
6. Informace o průběhu výzev, Seznam hodnocených projektů výběrovou komisí (výzva Malý
LEADER pro Holicko pro rok 2021)
7. Seznam vybraných / nevybraných žádostí – výzva Malý LEADER pro Holicko pro rok 2021
8. Plán výzev MAS Holicko 2016 - 2023
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