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Zápis z jednání Programového výboru MAS Podhůří Železných 

hor, konaného dne 9.9.2019 
 

 

 

Přítomni: viz prezenční listina 

Zapisovatel: Jana Baladová 

Ověřovatel: Ing. Alena Jandová 

 

Program jednání: 

 

 

1. Úvod – Ing. Karel Musílek, předseda programového výboru, schválení programu, 

volba zapisovatele a ověřovatele zápisu 

2. Proškolení k schvalovacímu procesu 

3. Schvalovací proces projektu 5. Výzvy MAS OP Zaměstnanost – Prorodinná opatření 

4. Upřesnění kritéria 3 Výzvy MAS IROP 

5. Prodloužení výzev a vyhlášení nové výzvy z OPŽP 

6. Schválení výzvy OP Zaměstnanost č. 7 – Zaměstnanost v regionu 

7. Diskuse  

8. Závěr 

 

 

1) Pan předseda přivítal přítomné členy programového výboru a v 15:05 h. zahájil 

jednání. Konstatoval, že programový výbor je usnášeníschopný, protože se sešla nadpoloviční 

většina členů. Seznámil přítomné s programem dnešního jednání. 

 

Návrh usnesení č. 1: 

Programový výbor schvaluje dnešní program jednání, jako zapisovatele navrhl pan předseda 

Janu Baladovou a jako ověřovatele zápisu paní Ing. Alenu Jandovou. 

 

Hlasování: Pro – 6   Proti - 0   Zdržel se – 0 

 

Usnesení bylo přijato. 

 

 

2) Paní ředitelka přistoupila k proškolení členů programového výboru ke schvalování 

projektů z OPZ.  Dopodrobna připomněla schvalování a kompetence členů dle Pravidel 

výběru projektů a Jednacího řádu programového výboru. Jednání opustila paní Jandová kvůli 

střetu zájmů se schvalováním projektu z Výzvy č. 5 

 

3)  Do Výzvy č. 5 z OPZ byl podán jeden projekt s názvem Příměstské tábory Junior, od 

žadatele Junior – dům dětí a mládeže, středisko volného času, Chotěboř, Tyršova 793.   
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 Název projektu Žadatel 

Celkové 

způsobilé 

výdaje 

Počet 

bodů 

Stav 

žádosti 

1. 
Příměstské tábory 

Junior 

Junior – dům dětí a 

mládeže, středisko 

volného času, Chotěboř, 

Tyršova 793 

1 219 000,- 98,75 Splnil 

 

Návrh usnesení č. 2:  

 

Programový výbor schvaluje výsledky hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti a 

výsledky věcného hodnocení výběrové komise u projektu Příměstské tábory Junior podaného 

do výzvy č.5. z OP Zaměstnanost – Prorodinná opatření.  

 

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

 

Usnesení bylo přijato. 

 

 

4)  K jednání se vrátila paní Jandová. Paní ředitelka informovala programový výbor o 

situaci, která nastala v souvislosti s kontrolou výzev ze strany řídícího orgánu MAS v IROP. 

U projektu podaného do Výzvy č. 3 s názvem Vytvoření podmínek pro provozování dětské 

skupiny v objektu Horního Mlýna u Chotěboře. Zde došlo dle MMR k pochybení u věcného 

hodnocení v případě hodnocení jednoho kritéria. Jedná se o kritérium: „Projekt je zaměřen na 

zkvalitnění vnitřního a vnějšího prostředí“, toto kritérium bylo dvěma členy hodnotící komise 

vyhodnoceno za 10 bodů a jedním členem za 20 bodů. Programový výbor má dovysvětlit 

kritérium tak, aby byl jeho výklad jednoznačný. Programový výbor proto upřesňuje  kritérium 

“Projekt je zaměřen na zkvalitnění vnitřního a vnějšího prostředí“ o text vysvětlující 

vnější a vnitřní prostředí: „Za vnější prostředí se považuje úprava okolí objektu tj. 

prvků, které nejsou s objektem pevně spojeny a zároveň jsou na pozemku objektu 

(např. herní prvky, altánky, výsadby zeleně, úprava terénu na pozemku apod.), za vnější 

prostředí se pak považuje i vnější plášť objektu – tj. ta část objektu, která je v kontaktu 

s vnějšími klimatickými podmínkami a případně i prvky, které jsou s objektem pevně 

spojeny ( např. fasáda, střešní krytina, terasy apod.). Za vnitřní prostředí se pak 

považuje ta část objektu, která není v kontaktu s vnějšími klimatickými podmínkami.“ 

 

 

5) Dalším bodem k projednání je návrh na prodloužení vyhlášení Výzev č. 1 a č. 2 

z OPŽP pro přijímání projektů. Důvodem je, že do výzev nebyl přijat žádný projekt. Zároveň 

vyhlášení nové Výzvy č. 4 na realizaci sídelní zeleně II. z důvodu náročnosti přípravy 

projektů a změny Pravidel OPŽP, která jsou pro žadatele příznivější. 

 

Návrh usnesení č. 3:  
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Programový výbor schvaluje prodloužení vyhlášených výzev č. 1 a č. 2 z OPŽP do začátku 

ledna a vyhlášení nové Výzvy č. 4 MAS podhůří Železných hor – OPŽP – realizace sídelní 

zeleně II.  

 

Hlasování: Pro – 6  Proti - 0  Zdržel se – 0 

 

Usnesení bylo přijato. 

 

 

6) Dále byla programovému výboru předložena ke schválení Výzva č. 7 z OPZ 

Zaměstnanost v regionu, výzva bude zaměřena pro žadatele, kteří zaměstnávají znevýhodněné 

osoby na trhu práce. 

 

Návrh usnesení č. 4:  

Programový výbor schvaluje Výzvu č. 7 OPZ – Zaměstnanost v regionu. 

 

Hlasování: Pro – 6   Proti - 0   Zdržel se – 0 

 

Usnesení bylo přijato. 

 

 

7) Diskuse: Do diskuse neměl nikdo příspěvek 

 

 

8) Závěr: Pan předseda poděkovala všem zúčastněným a v 16:10 h. ukončil jednání. 

 

 

 

 

 

Zapsal: Jana Baladová   …………………………………. 

 

 

Ověřil: Ing. Alena Jandová   …………………………………. 

 

 

Předseda: Ing. Karel Musílek    ………………………………… 

 

 


