
 

Zápis z jednání Kontrolního a monitorovacího výboru Podhůří 

Železných hor, o.p.s., konaného 17.5.2019 

 

 

Přítomni: viz prezenční listina 

Zapisovatel: Jana Baladová 

Ověřovatel: Ondřej Čapek 

 

1. Úvod: Paní ředitelka přivítala na zasedání přítomné členy. Jako zapisovatele navrhla paní ředitelka Janu 

Baladovou a jako ověřovatele zápisu pana Ondřeje Čapka. 

 

Návrh usnesení č. 1:  

Kontrolní a monitorovací výbor schvaluje program jednání. Jako zapisovatele navrhla paní ředitelka Janu 

Baladovou a jako ověřovatele zápisu pana Ondřeje Čapka. 

 

Hlasování: Pro –3   Proti - 0  Zdržel se – 0 

 

2. Volba předsedy: Paní ředitelka informovala, že je potřeba zvolit nového předsedu Kontrolního a 

monitorovacího výboru z důvodu změny starosty v Nové Vsi u Chotěboře. Přítomní členové navrhli, jako 

předsedu paní Andreu Culkovou, starostku z Nové Vsi u Chotěboře. Místopředseda byl opětovně navržen 

pana Ondřej Čapek. 

 

Návrh usnesení č. 2:  

 Kontrolní a monitorovací výbor komise schvaluje předsedu, paní Andreu Culkovou a místopředsedu pana 

Ondřeje Čapka. 

 

Hlasování: Pro – 3  Proti - 0  Zdržel se – 0 

 

3. Zpráva ředitelky MAS: Paní ředitelka informovala o úspěšném plnění Harmonogramů vyhlašovaných 

výzev za rok 2018. Aktuálně máme vyhlášenou výzvu č. 5 z OPZ. Z OPŽP máme vyhlášené 3 výzvy na 

výsadby dřevin. V IROP máme vyhlášené již všechny výzvy, zbývá zde 180 000 Kč, které budou použité 

ve výzvě na neformální vzdělávání. V PRV zbývá vyčerpat 4 000 000 Kč. Programový výbor rozhodl, že 

3 000 000 Kč budou přesunuty na čl. 20, kde mohou čerpat hlavně obce, které ještě nebyly podpořené. 

1 000 000 Kč zůstal nevyčerpán ve fichi na nezemědělskou činnost, zde bude fiche ještě jednou vyhlášená. 

Plnění Harmonogramu výzev a naplňování SCLLD probíhá dle plánu. 



 

 

4. Střednědobá Mid-tern evaluace: Kancelář MAS se od ledna intenzivně zabývala vypracováním zprávy 

ke střednědobému hodnocení činnosti MAS Podhůří Železných hor. Vypracovaný dokument byl 

předložený k připomínkám Valné hromadě. K dokumentu neměl nikdo připomínky.  

 

Návrh usnesení č. 3:  

Návrh usnesení: Kontrolní a monitorovací výbor schvaluje Mid-term evaluaci MAS Podhůří Železných hor 

v předloženém znění. 

 

Hlasování: Pro –3   Proti - 0  Zdržel se – 0 

 

 

 

 

 

Zapsala: Jana Baladová   ………………………………….. 

 

Ověřil: Ondřej Čapek    …………………………………... 

 

Předseda: Andrea Culková   …………………………………… 

 


