Zápis z hlasování per-rollam rady
5. srpna 2019

1. Odeslání elektronické zprávy s podklady, lhůta na hlasování
Odeslání zprávy s podklady: 31. 7. 2019
Lhůta na hlasování: V souladu s jednacím řádem MAS – 3 PD, do 5. 8. 2019

2. Předmět hlasování:
Posouzení změny projektu Rekonstrukce odborné učebny v ZŠ Rokytnice nad Jizerou,
reg. číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0010774, žadatele – Město Rokytnice nad Jizerou.
Tento projekt byl předložen do 7. Výzvy MAS "Přiďte pobejt!"-IROP-Investice do kvalitního
vzdělávání-II (v prosinci 2018). Úspěšně prošel celým procesem kontroly a hodnocení na MAS
(všechny tři předložené projekty získaly shodný počet bodů a byly seřazeny dle data a času podání
žádosti), ale z důvodu nedostatečné finanční alokace byl vybrán a dále administrován jako projekt
náhradní. Po zhodnocení stavu realizace SCLLD a jednání focusních skupin v rámci střednědobé
evaluace rada MAS rozhodla o navýšení finanční alokace pro opatření 1.4 – Investice do kvalitního
vzdělávání tak, aby mohl být podpořen i tento kvalitní, náhradní projekt. Změna byla ze strany
Řídícího orgánu IROP akceptována.
Celý proces administrace projektu trval nepřiměřeně dlouho (Zejména došlo ke zdržení při
závěrečném ověření způsobilosti, které provádí CRR, kdy závěrečné ověření způsobilosti trvalo 88
pracovních dní, oproti 30, které jsou avizovány v Obecných pravidlech pro žadatele a příjemce.)
Právní akt byl pak vydán až 22. 7. 2019 (do té doby neměl žadatel potvrzeno, že dotaci na svůj projekt
získá).
Po vydání právního aktu byl žadatel ze strany ŘO vyzván k úpravě finančního plánu (resp. data
podání žádosti o platbu). Nicméně Město Rokytnice nad Jizerou připravuje v rámci této úpravy
žádost o prodloužení realizace projektu o jeden rok. K tomuto kroku je třeba doložit i stanovisko
MAS ke změně.
Jelikož má avizovaná změna vliv na hodnocení projektu bylo třeba provést nové věcné hodnocení
žádosti v kritériu, které je změnou ovlivněno a sestavit seznam projektů seřazených sestupně dle
dosaženého počtu bodů. Výběrová komise projektu přidělila 80 bodů (původně 100), pořadí projektů
se nicméně nezměnilo (usnesení VK č. 01/E a 02/E).
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Aktualizovaný seznam projektů výzva 204/06_16_075/CLLD_16_01_047, seřazených sestupně dle počtu dosažených
bodů a času podání žádostí o podporu
204/06_16_075/CLLD_16_01_047 (7.Výzva MAS "Přiďte pobejt!"-IROP-Investice do kvalitního vzdělávání-II)
Body
Datum a
Pořadí Registrační číslo
Body kritérium čas podání
Žadatel
Název projektu
projektu
1.4*
žádosti
CZ.06.4.59/0.0/0.0/ Základní škola a Mateřská Vybudování multifunkční
19.12.2018
1.
100
20
16_075/0010740
škola, Čistá u Horek
učebny v ZŠ Čistá u Horek
10:28
Základní škola Jilemnice, Vybudování multimediální
CZ.06.4.59/0.0/0.0/
20.12.2018
Komenského 288,
odborné učebny Základní školy
2.
100
20
16_075/0010766
8:07
příspěvková organizace
Jilemnice, Komenského 288
CZ.06.4.59/0.0/0.0/ Město Rokytnice nad Rekonstrukce odborné učebny v
20.12.2018
3.
80
20
16_075/0010774
Jizerou
ZŠ Rokytnice nad Jizerou
10:29

Ve výzvě bylo avizováno, že nebude schvalován posun termínu realizace projektů, resp. úprava
objemu požadovaných částek v rámci žop podaných do 29.10.2019 (včetně) z důvodu zajištění
rychlejšího čerpání finančních prostředků SCLLD a plnění stanovených indikátorů.
Rada, jakožto rozhodující orgán MAS, hlasovala ve věci posouzení, zda nutnost provedení změny,
spočívající v posunu ukončení realizace projektu, negativně neovlivní ostatní žadatele a
z objektivních důvodů je požadovaný posun možné akceptovat. V případě schválení avizované
změny projektu je třeba též schválit aktualizovaný seznam projektů vybraných k realizaci.

Poklady k provedení hlasování:
 Žádost o vyjádření ke změně se zdůvodněním
 Zápis z hlasování výběrové komise
 Aktuální verze žádosti o podporu
 Aktualizovaný seznam projektů vybraných k realizaci (návrh)

3. Návrh usnesení:
01/E: Rada schvaluje plánovanou změnu žadatele Město Rokytnice nad Jizerou,
spočívající v posunu termínu ukončení projektu reg. číslo:
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0010774 na 30. 9. 2020.
02/E: Rada schvaluje aktualizovaný seznam projektů k vybraných k realizaci
(1. projekt CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0010740, 2. projekt CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0010
766, 3. projekt CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0010774).
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4. Hlasování:
Jméno a příjmení

Subjekt

Datum hlasování

Usnesení

Rada
01/E – ANO
02/E – ANO
01/E – ANO
02/E – ANO
01/E – ANO
02/E – ANO

1. Alena Šedá

Krakonošův ranč –
hospodářské družstvo

1.8.2019

2. Ing. Ivan Karbusický

FARMA HUCUL, s. r. o.

31.7.2019

3. Ing. Martin Šnorbert

Město Jilemnice

1.8.2019

4. Ing. Petr Matyáš

Město Rokytnice nad Jizerou

telefonicky
2.8.2019

střet zájmů

5. Leoš Mejvald

Tělovýchovná jednota Sokol
Martinice

5.8.2019

01/E – ANO
02/E – ANO

Ing. Petr Matyáš informoval kancelář MAS o střetu zájmu telefonicky, dne 2.8.2019. Z tohoto důvodu
se hlasování neúčastnil.

5. Přijetí usnesení:
Dle platného jednacího řádu MAS je rozhodnutí přijato dnem, kdy je na určenou adresu
(masjilemnice@seznam.cz) doručeno souhlasné stanovisko posledního člena, kterým je dosaženo
souhlasu nadpoloviční většiny všech členů daného kolektivního orgánu, v tomto případě výběrové
komise. Dnem přijetí výše uvedených usnesení 01/E a 02/E je tak 1. 8. 2019.

6. Přijatá usnesení:
01/E: Rada schvaluje plánovanou změnu žadatele Město Rokytnice nad Jizerou,
spočívající v posunu termínu ukončení projektu reg. číslo:
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0010774 na 30. 9. 2020.
02/E: Rada schvaluje aktualizovaný seznam projektů k vybraných k realizaci
(1. projekt CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0010740, 2. projekt CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0010
766, 3. projekt CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0010774).
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PROGRAMOVÝ RÁMEC IROP
„204/06_16_075/CLLD_16_01_047 - 7.Výzva MAS "Přiďte pobejt!"-IROP-Investice do kvalitního vzdělávání-II“

SEZNAM PROJEKTŮ VYBRANÝCH K REALIZACI (1. 8. 2019)
Pořadí
1.
2.
3.

204/06_16_075/CLLD_16_01_047 - 7.Výzva MAS "Přiďte pobejt!"-IROP-Investice do kvalitního vzdělávání-II
Registrační číslo projektu
Žadatel
Název projektu
Body
CZV
Příspěvek EU
Základní škola a
Mateřská škola, Čistá u
Horek
Základní škola Jilemnice,
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0010766 Komenského 288,
příspěvková organizace
Město Rokytnice nad
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0010774
Jizerou
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0010740

Zapsala: Anna Hančová
Dne 5. 8. 2019
Ověřila: A. Šedá

Alena
Šedá
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Digitálně
podepsal Alena
Šedá
Datum:
2019.08.05
11:11:20 +02'00'

Vybudování multifunkční učebny
v ZŠ Čistá u Horek
Vybudování multimediální
odborné učebny Základní školy
Jilemnice, Komenského 288
Rekonstrukce odborné učebny v
ZŠ Rokytnice nad Jizerou

Alokace zbývající
7 998 974,39 Kč

100

2 970 189,89

2 821 680,39

5 028 784,50 Kč

100

2 994 092,00

2 844 387,40

2 034 692,50 Kč

80

2 034 692,50

1 932 957,87

0 Kč

