
 
 

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ PROGRAMOVÉHO VÝBORU 
Schválení projektů k financování po doporučení Výběrové komise 

 

1.výzvy MAS KRÁLOVSKÁ STEZKA - IROP – KULTURNÍ PAMÁTKY 
Žádostí o podporu z programového rámce 

Integrovaného regionálního operačního programu 

 

Identifikace výzev MAS: 009/06_16_073/CLLD_15_01_235 

Datum konání: 22. 06. 2017, od 15:30 hod 

Místo konání: Zasedací místnost MÚ Habry 

 

Zasedání Programového výboru bylo zahájeno v 15:30. Bylo konstatováno, že zasedání Programového výboru 
bylo řádně svoláno, podle prezenční listiny je přítomno 6 členů Programového výboru ve správném zastoupení 
partnerů (viz odkaz na prezenční listinu a uvedené složení zvolených orgánů na webových stránkách MAS).   
 
Určení ověřovatelů a zapisovatele: 
Je navrženo, aby zapisovatelem byla Karolína Ortová, ověřovateli pan Martin Sedlák a pan Aleš Hejkal. K návrhu 
nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Před hlasováním byla dána možnost členům i přítomným sdělit svůj názor. 
Žádné stanovisko sděleno nebylo. 
 
Návrh usnesení: 
Programový výbor odsouhlasuje ověřovateli pana Martina Sedláka a pana Aleše Hejkala. Zapisovatelem slečnu 
Karolínu Ortovou.  
Pro: 6  Proti: 0   Zdržel se: 0, usnesení č. 1 bylo přijato 
 

Pan Charouzek následně přítomné seznámil s konáním a hodnocením Výběrové komise a se všemi dokumenty, 

které souvisely s hodnocením. V neposlední řadě také se všemi projekty přijatými do 1. výzvy. 

 Etický kodex 

 Kontrolní list – věcné hodnocení (Výběrová komise) 

 Kontrolní listy pro formální náležitosti a kritéria přijatelnosti (zaměstnanci MAS) 

 Jednací řád Výběrové komise a Programového výboru 

 Interní postupy MAS pro implementaci SCLLD 

 

Do 1. Výzvy MAS Královská stezka byly přijaty 2 Žádosti o podporu v rámci 1.výzvy MAS KRÁLOVSKÁ STEZKA - 

IROP – KULTURNÍ PAMÁTKY. 

 

Představené projekty 1.výzvy MAS KRÁLOVSKÁ STEZKA - IROP – KULTURNÍ PAMÁTKY 

Pořadí projektů Název žadatele Název projektu Počty udělených bodů 

1. Město Havlíčkův Brod Rekonstrukce střešního 

pláště Štáflova chalupa 

55 

2. Národní památkový ústav – hrad 

Lipnice nad Sázavou 

NKP SH Lipnice nad Sázavou 

– obnova šindelových 

střech a osvětlení nádvoří 

52 

 

Programový výbor doporučuje všechny podané projekty ke spolufinancování ze strany ŘO IROP.  

 



 
Návrh usnesení: 
Programový výbor odsouhlasuje hodnocení Výběrové komise, tedy pořadí, přidělené body a potvrzuje výběr 
těchto projektů k podpoře z iROP v rámci výzvy 55. 
Pro: 6   Proti: 0  Zdržel se: 0, usnesení č. 2 bylo přijato 
 
Celkové způsobilé výdaje obou projektů podaných do výzvy IROP – 4 463 026,85 Kč. Alokace na výzvu byla 
stanovena na 5,5 mil. Kč. Oba výše uvedené projekty je možné podpořit v plné výši.  
 

 
 
 

Zasedání Programového výboru bylo ukončeno v 17:00 hodin.  
 

Usnesení ze zasedání Programového výboru: 

1. Programový výbor odsouhlasuje ověřovateli pana Martina Sedláka a pana Aleše Hejkala. Zapisovatelem 
slečnu Karolínu Ortovou.  

2. Programový výbor odsouhlasuje hodnocení Výběrové komise, tedy pořadí, přidělené body a potvrzuje 
výběr těchto projektů k podpoře z iROP v rámci výzvy 55. 

 
 

Zapisovatel: Karolína Ortová 
 
 

                                      Ověřovatel: Martin Sedlák 

 

 

                                      Ověřovatel: Aleš Hejkal 

 


