
   

Královská stezka o.p.s. 
Žižkovo náměstí 66, 582 81 Habry 
IČO: 27521702 
www.kralovska-stezka.cz 
kralovska-stezka@centrum.cz, 774 489 322, 774 709 322 

 

 

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ PROGRAMOVÉHO VÝBORU 

Datum konání: 30. 10. 2020 od 14:30 hod 

Místo konání: Zasedací místnost MěÚ Habry, 1. patro 

Zasedání Programového výboru bylo zahájeno ve 14:30. Bylo konstatováno, že zasedání Programového výboru 

bylo řádně svoláno, podle prezenční listiny je přítomno 5 členů Programového výboru ve správném zastoupení 

partnerů (viz odkaz na prezenční listinu a uvedené složení zvolených orgánů na webových stránkách MAS). 

Členové PV podílející se na rozhodování (5 členů se podílí na hodnocení, ostatní členové se omluvili z jednání a 

nejsou přítomni): 

Michal Simandl – veřejný sektor, rozvoj obce 

Jiří Rainiš – soukromý sektor, hasiči  

David Šorm – soukromý sektor, podpora společenského života  

Luděk Šíma – soukromý sektor, cestovní ruch 

Pavel Chlád – veřejný sektor, rozvoj obce – není přítomen 

Aleš Hejkal – soukromý sektor, podnikání 

Marie Kudrnová – veřejný sektor, rozvoj obce – není přítomna 

Martin Sedlák – soukromý sektor, podnikání – není přítomen 

Pavel Kopecký – veřejný sektor, rozvoj obce – není přítomen 

 

Tedy zastoupení 4x soukromý sektor a 1x veřejný sektor, tedy veřejný nepřesahuje 49% hlasovacích práv. U 

zájmových skupin byla 1x zastoupena ZS rozvoj obce, 1x podpora společenského života, 1x hasiči, 1x podnikání a 

1x cestovní ruch, tedy žádná ze zájmových skupin nedosahuje 50% na hlasování. Tedy podmínky sektorů a ZS jsou 

splněny. 

Určení ověřovatelů a zapisovatele: 

Člen programového výboru p. Šíma navrhl určit ověřovateli zápisu pana Aleše Hejkala a pana Davida Šorma. 

Zapisovatelem paní Petru Laštovičkovou. 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 schvaluje ověřovateli pana Aleše Hejkala a pana Davida Šorma. Zapisovatelem paní Petru 

Laštovičkovou.  

Pro: 5  Proti: 0  Zdržel se: 0, usnesení č. 1 bylo přijato 

Program: 

1. Přivítání účastníků 
Pan Charouzek přivítal všechny přítomné a poděkoval, že na jednání přišli. Programový výbor bylo nutné svolat i 

v této době, kdy zažíváme koronavirovou krizi, aby projednal níže uvedené body. Jednání probíhá ve velké 

zasedací místnosti městského úřadu, aby bylo možné dodržet dostatečné odstupy a další hygienická opatření.  
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2. Standardizace MAS a programové období 2021 – 2027  
Standardy MAS představují soubor požadavků na institucionální a funkční nastavení místních akčních 

skupin definovaných Metodikou pro standardizaci místních akčních skupin v programovém období 2014 – 2020, 

Metodickým pokynem pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014 – 2020 a přímo 

použitelným předpisem Evropské unie. Standardy MAS stanovují podmínky, které musí MAS splnit, aby mohla 

žádat o podporu implementace strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD). Žádost o kontrolu 

dodržování standardů MAS musí podat všechny místní akční skupiny, které plánují v programovém období 2021 

– 2027 realizovat svou rozvojovou strategii CLLD s podporou evropských fondů. Žádost o kontrolu dodržování 

standardů MAS Královská stezka byla podána na MMR a dne 23. 10. 2020 byla žádost o kontrolu dodržování 

standardů MAS schválena ŘO bez připomínek.  

Pracovníci kanceláře MAS v současné době pracují na koncepční části Strategie komunitně vedeného místního 

rozvoje pro období 2021 – 2027.  

Návrh usnesení: 

Programový výbor schvaluje standardizaci MAS Královská stezka pro období 2021 – 2027.  

Pro: 5  Proti: 0  Zdržel se: 0, usnesení č. 2 bylo přijato 

3. Přehodnocení projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_074/0012252 - Stravovací provoz AveKave (Josef 
Švec) z 9. výzvy IROP – Sociální podnikání II.  

Žadatel podal žádost o změnu č. 2, ve které žádal o prodloužení termínu realizace projektu.  

MAS měla ve věcném hodnocení jedno z kritérií zaměřené na zkrácenou dobu realizace: 

Termín ukončení realizace projektu je nejpozději do 9/2020 – 5 bodů. 

Termín ukončení realizace projektu je nejpozději do 12/2020 – 0 bodů. 

Projekt měl být v původním termínu ukončen 31. 8. 2020, žadateli tedy bylo uděleno 5 bodů. Žadatel podal žádost 

o změnu, kde žádal o prodloužení termínu ukončení projektu o 3 měsíce, tzn. k 30. 11. 2020, čímž dojde ke změně 

počtu přidělených bodů v rámci věcného hodnocení. I přes pokles počtu bodů splní projekt minimální bodovou 

hranici a projde hodnocením. Z důvodu změny bodového hodnocení musela výběrová komise projekt 

přehodnotit a MAS musela provést přehodnocení v MS2014+. Žádost o změnu byla ze strany CRR administrována 

až po provedení přehodnocení MAS.  

Návrh usnesení: 

Programový výbor bere na vědomí přehodnocení projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_074/0012252 - Stravovací 
provoz AveKave (Josef Švec) z 9. výzvy IROP – Sociální podnikání II.  
 
Pro: 5  Proti: 0  Zdržel se: 0, usnesení č. 3 bylo přijato 

4. Projednání přesunu alokace mezi opatřeními IROP 
Pan Charouzek informoval o přesunu alokace mezi opatřeními IROP: 

V opatření 1. Doprava zvyšujeme alokaci z 23 350 900 Kč (příspěvek EU) na 27 034 311 Kč (příspěvek EU), tedy o 

3 683 411 Kč (příspěvek EU), zde je zájem o další projekty a ty projekty jsou připravené. Alokace se navyšuje z 

opatření 4, 5, 6. 

Opatření 2. Podpora bezpečnosti nemění alokaci. 

Opatření 3. Kulturní památky nemění alokaci. 

http://www.kralovska-stezka.cz/
mailto:kralovska-stezka@centrum.cz


   

Královská stezka o.p.s. 
Žižkovo náměstí 66, 582 81 Habry 
IČO: 27521702 
www.kralovska-stezka.cz 
kralovska-stezka@centrum.cz, 774 489 322, 774 709 322 

 

V opatření 4. Zázemí pro vzdělávání snižujeme alokaci z 22 132 622,45 Kč (příspěvek EU) na 18 632 622,45 Kč 

(příspěvek EU), MAS eviduje zájem v jiném opatření (1 opatření). Toto opatření se snižuje ve prospěch opatření 

1 (o 3 500 000 Kč příspěvek EU). 

V opatření 5. Sociální služby snižujeme z 10 100 000 Kč (příspěvek EU) na 10 010 789 Kč (o 89 211 Kč příspěvek 

EU) ve prospěch opatření 1, jde o zbytkové finance z podpořených projektů. 

V opatření 6. Sociální podnikání snižujeme alokaci o 94 200 Kč (příspěvek EU) z 9 195 091,52 Kč (příspěvek EU) 

na 9 100 891,52 Kč (příspěvek EU), jde o ušetřené zbylé finance z realizovaných projektů. Finance se převádí na 

opatření 1. 

Změny se týkají roku 2021 ve finančním plánu, co se týče navýšení u opatření 1 (Doprava) z opatření 5 (89 211 

Kč) a 6 (94 200 Kč). Dále roku 2022, kde jde o navýšení opatření 1 Doprava z opatření 4 Zázemí pro vzdělávání.  

Mezi lety se finance nepřesouvají. 

Návrh usnesení:  

Programový výbor schvaluje výše uvedené přesuny financí mezi opatřeními IROP.  

Pro: 5  Proti: 0  Zdržel se: 0, usnesení č. 4 bylo přijato 

5. Aktualizace interních postupů IROP  
Aby MAS Královská stezka mohla od 1. 11. 2020 vyhlašovat další výzvy z IROP, je povinná aktualizovat své interní 

postupy dle dokumentu Minimální požadavky ŘO IROP k implementaci CLLD – vydání 1.4. Dle původního plánu 

MAS neměla v plánu aktualizovat své interní postupy, protože vyhlašování výzev v roce 2021 se již neplánovalo 

z důvodu vyčerpání přidělené alokace. V letošním roce však odstoupilo několik žadatelů od realizace projektů 

podaných do MAS a MAS se vrátila alokace z těchto projektů, proto ještě v příštím roce bude vyhlášena 

minimálně 1 výzva na zbývající alokaci. Z tohoto důvodu byla zaslána na ŘO aktualizace interních postupů, aby 

po jejich schválení mohla MAS vyhlásit další výzvu z IROP. Do dnešního dne zatím nepřišly od ŘO připomínky ani 

informace o schválení dokumentu.  

Návrh usnesení:  

Programový výbor schvaluje aktualizaci interních postupů IROP a pověřuje pracovníky kanceláře MAS 

k případnému zapracování připomínek od ŘO.  

Pro: 5  Proti: 0  Zdržel se: 0, usnesení č. 5 bylo přijato 

6. Změny výzev (navýšení alokací) u 14. výzvy IROP – Zázemí pro vzdělávání III. a 15. výzvy IROP – 
Doprava III.  

Do 14. výzvy IROP – Zázemí pro vzdělávání III. a 15. výzvy IROP – Doprava III. byly podány projekty ve výši, která 

přesahuje finanční alokaci vyhlášených výzev MAS. Finanční alokace 14. výzvy IROP byla stanovena na 

5 083 279,40 Kč, projekty podané do výzvy jsou ve výši 6 319 595,25 Kč (CZV). Finanční alokace 15. výzvy IROP 

byla stanovena na 3 669 977,00 Kč, projekty podané do výzvy jsou ve výši 5 221 965,63 Kč.  

14. výzva MAS KRÁLOVSKÁ STEZKA-IROP-ZÁZEMÍ PRO VZDĚLÁVÁNÍ III (487/06_16_075/CLLD_15_01_235) 

Původní alokace výzvy: 5 083 279,40 Kč  

Navýšení alokace výzvy: 6 319 595,25 Kč  

15. výzva MAS KRÁLOVSKÁ STEZKA-IROP-DOPRAVA III (498/06_16_038/CLLD_15_01_235)  

Původní alokace výzvy: 3 669 977,00 Kč  

Navýšení alokace výzvy: 5 221 965,63 Kč  
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Po schválení 10. změny strategie ŘO, která zahrnuje přesun alokace mezi opatřeními IROP, aby bylo možné 

podpořit všechny projekty podané do 15. výzvy a po navýšení alokace výzev bude možné podpořit všechny 

projekty podané do 14. a 15. výzvy, které úspěšně prošly věcným hodnocením.  

Návrh usnesení:  

Programový výbor schvaluje změny výzev (navýšení alokací) u výzev 14. výzva MAS KRÁLOVSKÁ STEZKA-IROP-

ZÁZEMÍ PRO VZDĚLÁVÁNÍ III a 15. výzva MAS KRÁLOVSKÁ STEZKA-IROP-DOPRAVA III.  

Pro: 5  Proti: 0  Zdržel se: 0, usnesení č. 6 bylo přijato 

7. Výzva IROP pro infrastrukturu do mateřských a základních škol, pro infrastrukturu volnočasového a 
zájmového vzdělávání – 14. výzva IROP – Zázemí pro vzdělávání III. – doporučené projekty 

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

které souvisely s hodnocením. V neposlední řadě také s projekty přijatými do 14. výzvy. 

 Etický kodex 

 Kontrolní listy – 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 

Vzhledem k seznámení s etickými kodexy a kontrole nestrannosti a nepodjatosti nikdo z přítomných není ve 

střetu zájmů a všichni přítomní členové PV mohou projekty hodnotit.  

Do 14. výzvy MAS Královská stezka byly přijaty 3 žádosti o podporu v rámci 14. výzvy MAS KRÁLOVSKÁ STEZKA - 

IROP – ZÁZEMÍ PRO VZDĚLÁVÁNÍ III. 

Představené projekty 14. výzvy MAS KRÁLOVSKÁ STEZKA - IROP – ZÁZEMÍ PRO VZDĚLÁVÁNÍ III (v pořadí dle 

hodnocení Výběrové komise) 

Seznam doporučených projektů:  

Pořadí 

projektů 

Název 

žadatele 

Místo 

realizace 

projektu 

Název 

projektu 

Celkový 

rozpočet 

Způsobilé 

výdaje 

Celková výše 

dotace 

Opatření 

integrované 

strategie 

1. 

Mateřská 

škola a 

Základní 

škola 

Slunečnice 

Havlíčkův 

Brod 

Odborné 

vzdělávání v 

ZŠ Slunečnice 

971 654,00 

Kč 

971 654,00 Kč 923 071,30 Kč 4. Zázemí pro 

vzdělávání  

2. 

Město 
Golčův 
Jeníkov 

Golčův 
Jeníkov 

Modernizace 
učeben pro 
výuku cizích 
jazyků a PC 

učebny 

3 422 365,88 
Kč 

3 000 000,00 
Kč 

2 850 000,00 
Kč 

4. Zázemí pro 
vzdělávání 

3. 

Obec 
Lučice  

Lučice  Modernizace 
výuky ve 
vazbě na 
klíčové 

kompetence 

2 347 941,25 
Kč 

2 347 941,25 
Kč 

2 230 544,18 
Kč 

4. Zázemí pro 
vzdělávání 
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Celkové způsobilé výdaje projektů podaných do výzvy IROP – 6 319 595,25 Kč. Výzva byla modifikována 

z důvodu navýšení alokace. Alokace na výzvu byla navýšena na 6 319 595,25 Kč, aby bylo možné podpořit 

všechny podané projekty do výzvy.  

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

Návrh usnesení: 

Programový výbor odsouhlasuje hodnocení Výběrové komise, tedy pořadí, přidělené body a potvrzuje výběr výše 

uvedených projektů k podpoře z IROP v rámci výzvy 68. 

Pro: 5  Proti: 0  Zdržel se: 0, usnesení č. 7 bylo přijato 

8. Výzva IROP zaměřená na aktivity týkající se bezpečnosti dopravy – 15. výzva IROP – Doprava III. – 
doporučené a náhradní projekty 

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

které souvisely s hodnocením. V neposlední řadě také s projekty přijatými do 15. výzvy. 

 Etický kodex 

 Kontrolní listy – 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 

Vzhledem k seznámení s etickými kodexy a kontrole nestrannosti a nepodjatosti nikdo z přítomných není ve 

střetu zájmů a všichni přítomní členové PV mohou projekty hodnotit.  

Do 15. výzvy MAS Královská stezka byly přijaty 4 žádosti o podporu v rámci 15. výzvy MAS KRÁLOVSKÁ STEZKA - 

IROP – DOPRAVA III. Během hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti byl 1 projekt stažen žadatelem. Do 

věcného hodnocení prošly tedy 3 žádosti o podporu, které ve věcném hodnocení také uspěly.  

Představené projekty 15. výzvy MAS KRÁLOVSKÁ STEZKA - IROP – DOPRAVA III (v pořadí dle hodnocení 

Výběrové komise) 

Seznam doporučených projektů: 

Pořadí 

projektů 

Název 

žadatele 

Místo 

realizace 

projektu 

Název 

projektu 

Celkový 

rozpočet 

Způsobilé 

výdaje 

Celková výše 

dotace 

Opatření 

integrované 

strategie 

1. 

Město 

Havlíčkův 

Brod 

Havlíčkův 

Brod  

Rekonstrukce 

chodníků - 

lokalita 

Výšina, 

Havlíčkův 

Brod 

2 691 395,67 

Kč 

2 577 577,92 

Kč 

2 448 699,02 

Kč 

Doprava -

06.4.59.4.1 
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Seznam náhradních projektů:  

Pořadí 

projektů 

Název 

žadatele 

Místo 

realizace 

projektu 

Název 

projektu 

Celkový 

rozpočet 

Způsobilé 

výdaje 

Celková výše 

dotace 

Opatření 

integrované 

strategie 

1. 

Město 

Golčův 

Jeníkov  

Golčův 

Jeníkov  

Novostavba 

chodníku ve 

městě Golčův 

Jeníkov 

2 106 479,32 

Kč  

1 999 999,32 

Kč  

1 899 999,35 

Kč 

Doprava -

06.4.59.4.1 

2. 

Obec 
Vepříkov 

Vepříkov  Chodník 
podél silnice 

III/3469, 
Vepříkov 

686 045,39 
Kč 

644 388,39 Kč 612 168,97 Kč Doprava -
06.4.59.4.1 

 

Celkové způsobilé výdaje projektů podaných do 15. výzvy IROP (3 projekty) – 5 221 965,63 Kč. Alokace na 

výzvu byla stanovena na 3 669 977,00 Kč, v plné výši lze proto podpořit pouze 1 projekt (seznam 

doporučených projektů). Zbylé projekty vedené v seznamu náhradních projektů bude možné podpořit po 

změně strategie CLLD MAS Královská stezka (projekty v hodnotě 2 644 387,71 Kč) a po navýšení alokace 

výzvy MAS. 

MAS Královská stezka proto požádala o 10. změnu strategie CLLD MAS Královská stezka a v rámci této změny 

přesunula alokaci z opatření Zázemí pro vzdělávání, Sociální služby a Sociální podnikání do opatření Doprava 

(navýšení alokace opatření o 3 683 411 Kč - příspěvek EU), aby bylo možné podpořit všechny projekty podané 

do 15. výzvy včetně projektů ze seznamu náhradních projektů. Po schválení 10. změny strategie CLLD MAS 

Královská stezka ŘO, kancelář MAS provede modifikaci 15. výzvy (navýšení alokace), aby bylo možné 

podpořit všechny projekty podané do výzvy v plné výši.  

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

Návrh usnesení: 

Programový výbor odsouhlasuje hodnocení Výběrové komise, tedy pořadí, přidělené body a potvrzuje výběr výše 

uvedených projektů k podpoře z IROP v rámci výzvy 53. 

Pro: 5  Proti: 0  Zdržel se: 0, usnesení č. 8 bylo přijato 

9. Dotazy a diskuze 
Nikdo ze zúčastněných neměl žádné dotazy, a tak bylo zasedání Programového výboru ukončeno v 15:45 hodin. 

Usnesení ze zasedání Programového výboru dne 30. 10. 2020 od 14:30 hodin: 

Programový výbor MAS Královské stezky po projednání schvaluje: 

1. Programový výbor schvaluje ověřovateli pana Aleše Hejkala a pana Davida Šorma. Zapisovatelem paní 

Petru Laštovičkovou.  

2. Programový výbor schvaluje standardizaci MAS Královská stezka pro období 2021 – 2027.  

3. Programový výbor bere na vědomí přehodnocení projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_074/0012252 - 
Stravovací provoz AveKave (Josef Švec) z 9. výzvy IROP – Sociální podnikání II.  

4. Programový výbor schvaluje výše uvedené přesuny financí mezi opatřeními IROP.  
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5. Programový výbor schvaluje aktualizaci interních postupů IROP a pověřuje pracovníky kanceláře MAS 

k případnému zapracování připomínek od ŘO.  

6. Programový výbor schvaluje změny výzev (navýšení alokací) u výzev 14. výzva MAS KRÁLOVSKÁ 

STEZKA-IROP-ZÁZEMÍ PRO VZDĚLÁVÁNÍ III a 15. výzva MAS KRÁLOVSKÁ STEZKA-IROP-DOPRAVA III.  

7. Programový výbor odsouhlasuje hodnocení Výběrové komise, tedy pořadí, přidělené body a potvrzuje 

výběr výše uvedených projektů k podpoře z IROP v rámci výzvy 68. 

8. Programový výbor odsouhlasuje hodnocení Výběrové komise, tedy pořadí, přidělené body a potvrzuje 

výběr výše uvedených projektů k podpoře z IROP v rámci výzvy 53. 

 

Zapisovatel – Petra Laštovičková ………………………………………….. 

                                Ověřovatelé – Aleš Hejkal...………………………………………… 

David Šorm…………………………………………… 
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