
 

Podhůří Železných hor o.p.s. 

 
 

 

 

 

Zápis z jednání Programového výboru MAS Podhůří Železných 

hor, konaného dne 25.6.2018 
 

 

 

Přítomni: viz prezenční listina 

Zapisovatel: paní Jana Baladová 

Ověřovatel: paní Dagmar Vaňková 

 

 

Program jednání: 

 

 

1. Úvod, schválení programu, volba zapisovatele a ověřovatele zápisu 

2. Schválení žádosti z Výzvy MAS č. 3 - IROP dle návrhu výběrové komise 

3. Schválení vyhlášení 2. Výzvy PRV 

4. Diskuse 

5. Závěr 

 

 

 

   

1) Pan Ing. Karel Musílek přivítal přítomné členy programového výboru a v 13:35 h. 

zahájil jednání. Seznámil přítomné s programem dnešního jednání. Jako zapisovatele navrhl 

pan Musílek Janu Baladovou a jako ověřovatele zápisu paní Dagmar Vaňkovou 

 

Návrh usnesení č. 1:  

 

Programový výbor schvaluje program jednání. Jako zapisovatele navrhl pan Musílek Janu 

Baladovou a jako ověřovatele zápisu paní Dagmar Vaňkovou 

 

Hlasování: Pro – 5  Proti - 0  Zdržel se – 0 

 

Usnesení bylo přijato. 

 

 

2) Paní ředitelka proškolila členy programového výboru ke schvalovacímu procesu, 

prošla Interní postupy pro IROP, dále připomněla Jednací řád programového výboru. Členům 

programového výboru předložila etické kodexy k IROP k podpisu. 

Na jednání 14.6.2018 Kontrolní a monitorovací výbor konstatoval, že programový výbor 

nepostupoval dle platných Interních postupů pro IROP MAS Podhůří Železných hor, o.p.s. a 

Jednacího řádu programového výboru u tohoto projektu. Kontrolní a monitorovací výbor 

schvaluje, aby programový výbor provedl nové hodnocení tohoto projektu a držel se striktně 

Jednacího řádu a Interních postupů MAS Podhůří Železných hor. 
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Programový výbor přistoupil ke schvalování Výzvy č. 3 MAS Podhůří Železných hor IROP – 

Zvyšování kapacit předškolních zařízení. Jedná se o projekt, kde chce žadatel vybudovat 

zázemí v Horním Mlýně Chotěboř pro provozování dětské skupiny pro 12 dětí předškolního 

věku.  

 

 

 

 

 Název projektu Žadatel 

Celkové 

způsobilé 

výdaje 

Počet 

bodů 
Stav žádosti 

1. 
Dětská skupina Horní 

Mlýn, Chotěboř 

Zážitkové a 

vzdělávací 

centrum Horní 

Mlýn  

3 684 210,00 33,3 
Splnil 

 

 

 

Programový výbor provedl průzkum kapacit předškolních zařízení v území. Kapacita těchto 

zařízení je v současné době nenaplněná. Předseda programového výboru zjistil a programový 

výbor se s jeho tvrzením ztotožnil, že město Chotěboř bude od září 2018 z důvodu malého 

počtu předškolních dětí uzavírat jednu třídu v mateřské školce.  Dále zjistil, že demografický 

vývoj území nenasvědčuje nárůstu počtu dětí předškolního věku. 

MAS tento programový rámec zařadila do Strategie MAS Podhůří Železných hor dle údajů 

z roku 2014, v této době se prováděl průzkum území.  

 

Návrh usnesení č. 2:  

 

Programový výbor souhlasí s výsledky věcného hodnocení výběrové komise a schvaluje 

projekt Dětská skupina, Horní Mlýn, Chotěboř podaný do výzvy č. 3 MAS Podhůří Železných 

hor-IROP – Zvyšování kapacit v předškolních zařízení, s výše uvedenými připomínkami.  

 

Hlasování: Pro – 5  Proti - 0  Zdržel se – 0 

 

Usnesení bylo přijato. 

 

 

3) Paní ředitelka informovala o záměru vyhlásit 2. výzvu PRV v termínu 07/08/2018 

 

Návrh usnesení č. 3:  

 

Programový výbor schvaluje vyhlášení 2. Výzvy PRV 

 

Hlasování: Pro – 5  Proti - 0  Zdržel se – 0 

 

Usnesení bylo přijato. 
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4) Diskuse: Do diskuse neměl nikdo příspěvek 

 

 

 

5) Závěr: 

 

Pan Musílek poděkoval všem zúčastněným a ve 13:50 h. ukončil jednání. 

 

 

Předseda: Ing. Karel Musílek    

 

 


