
 
  

Zasedání Programového výboru MAS Královská stezka o.p.s. 

dne 17. 12. 2020 od 14:30 hodin 

Zapisovatel: Lucie Šulcová 

Ověřovatel 1: Aleš Hejkal 

Ověřovatel 2: Pavel Chlád 

Omluven: Marie Kudrnová 

Zasedání Programového výboru bylo zahájeno v 14:30 hodin panem předsedou PV Martinem 

Sedlákem. Pan Sedlák konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Pan Sedlák dále konstatoval, 

že podle prezenční listiny je přítomno 8 členů Programového výboru. Programový výbor je 

usnášení schopný.  

Určení ověřovatelů a zapisovatele: 

Předseda PV navrhl určit ověřovateli zápisu pana Aleše Hejkala a jako druhého ověřovatele pana 

Pavla Chláda. Zapisovatelem paní Lucii Šulcovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným sdělit své stanovisko. Žádné 

stanovisko sděleno nebylo. 

Návrh usnesení: 

Programový výbor určuje ověřovateli zápisu pana Aleše Hejkala a jako druhého ověřovatele pana 

Pavla Chláda. Zapisovatelem paní Lucii Šulcovou. 

Pro: 8  Proti: 0   Zdržel se: 0, usnesení č. 1 bylo přijato 

Aktuální složení PV: 

Jméno a příjmení Subjekt Sektor 
Zájmová 

skupina 
Rok zvolení 

Mgr. Michal 

Simandl 

Svazek obcí 

mikroregionu 

Ledečsko 

Veřejný Rozvoj obce 2020 

Jiří Rainiš SDH Habry Soukromý Hasiči 2018 

Mgr. David Šorm 

Farní sbor 

Českobratrské církve 

evangelické 

Soukromý 

Podpora 

společenského 

života 

2020 

Luděk Šíma 
Hrad Ledeč nad 

Sázavou s.r.o. 
Soukromý Cestovní ruch 2020 

Martin Sedlák Martin Sedlák – FOP Soukromý Podnikání 2018 



 
  

Ing. Pavel Kopecký Město Golčův Jeníkov Veřejný Rozvoj obce 2018 

Ing. Aleš Hejkal Strom Praha a.s. Soukromý Podnikání 2019 

Ing. Marie 

Kudrnová 

Město Havlíčkův 

Brod 
Veřejný Rozvoj obce 2019 

Pavel Chlád Obec Dolní Město Veřejný Rozvoj obce 2019 

 

Program: 

1. Projednání přesunu alokace v rámci PRV mezi Fichemi v rámci výzvy MAS 

Pan Charouzek informoval o přesunu alokace mezi opatřeními Fiche 4 Zpřístupnění přírody a 

Fiche 2 Zemědělství. Článek 25 Neproduktivní investice v lesích, jakožto Fiche 4 Zpřístupnění 

přírody u MAS Královská stezka, byla vyhlášena na MAS celkem již 3x. V rámci těchto 3 výzev byl 

však podpořen pouze 1 projekt (2. výzva). Ve 3. a 4. výzvě nebyl evidován žádný zájem o dotační 

podporu ani podaný projekt. Naopak byla překročena alokace ve Fichi Zemědělství (ve 2. výzvě), 

kde byl o podporu větší zájem a mohlo se finančně podpořit pouze 8 projektů s nejvyšším počtem 

bodů z přijatých 21. Velký zájem o podporu v zemědělství je zmiňován i ve střednědobé evaluaci 

v bodu B.3.1). Z tohoto důvodu je záměrem převést zbývající prostředky z Fiche 4 Zpřístupnění 

přírody ve výši 5 061 970 Kč do Fiche Zemědělství, kde zbývá alokace 593 854 Kč. V součtu by 

tedy na Fichi 2 bylo alokováno 5 655 824 Kč. 

Návrh usnesení: 

Programový výbor schvaluje výše uvedené přesuny financí mezi opatřeními/Fichemi PRV. 

Pro: 8   Proti: 0  Zdržel se: 0, usnesení č. 2 bylo přijato 

2. Projednání přesunu alokace mezi opatřeními IROP 

 

Pan Charouzek informoval o přesunu alokace mezi opatřeními IROP: 

V opatření 1. Doprava zvyšujeme alokaci z 27 034 311 Kč (příspěvek EU) na 29 935 684 Kč 

(příspěvek EU), tedy o 2 901 373 Kč (příspěvek EU). Alokace se navyšuje z opatření 4. 

V opatření 4. Zázemí pro vzdělávání snižujeme alokaci z 18 632 622,45  Kč (příspěvek EU) na 15 

731 249,45 Kč (příspěvek EU). Toto opatření se snižuje ve prospěch opatření 1 (o 2 901 373 Kč 

příspěvek EU). 

Změny se týkají roku 2022 ve finančním plánu. Jde o navýšení u opatření 1 (Doprava) na úkor 

opatření 4 Zázemí pro vzdělávání.  Mezi lety se finance nepřesouvají. 

V opatření 1. Doprava zvyšujeme alokaci, zde je zájem o další projekty (cyklostezka, chodníky) a 

ty projekty jsou připravené. Alokace se navyšuje z opatření 4. 

V opatření 4. Zázemí pro vzdělávání snižujeme alokaci. MAS eviduje zájem v jiném opatření (1 

opatření). Zde nejsou školy nyní připraveny, nemají zpracovány potřebné dokumentace. 



 
  
Připravené projekty byly již podány do IROP napřímo, případně do projektu MF určeného pro 

školy. 

Návrh usnesení:  

Programový výbor schvaluje výše uvedený přesun financí mezi opatřeními IROP.  

Pro: 8   Proti: 0  Zdržel se: 0, usnesení č. 3 bylo přijato 

3. 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. Verze č. 3 Interních postupů byla 

schválena ŘO a je účinná od 27. 11. 2020.  

Návrh usnesení:  

Programový výbor schvaluje aktualizaci interních postupů IROP.  

Pro: 8   Proti: 0  Zdržel se: 0, usnesení č. 4 bylo přijato 

4. Aktuální stav výzev místního partnerství 

 

Pan Charouzek představil 16. výzvu IROP, opatření Doprava IV, včetně související dokumentace 

(hodnotící kritéria pro kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti, hodnotící kritéria pro věcné 

hodnocení, doplněné osnovy Studií proveditelnosti dle požadavků MAS pro aktivity Bezpečnost 

dopravy a Cyklodoprava). Připravená 16. výzva s přílohami bude zaslána na ŘO ke schválení po 

schválení změny strategie, kde se přesouvají finanční prostředky mezi opatřeními IROP. Případné 

připomínky dokumentů ŘO budou zapracovány pracovníky kanceláře MAS.  

Návrh usnesení:  

Programový výbor odsouhlasuje 16. výzvu IROP včetně veškeré související dokumentace 

(hodnotící kritéria pro kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti, hodnotící kritéria pro věcné 

hodnocení, doplněné osnovy Studií proveditelnosti dle požadavků MAS pro aktivity Bezpečnost 

dopravy a Cyklodoprava) – MAS Královská stezka – IROP – Doprava IV. – 16. výzva MAS. 

Programový výbor pověřuje pracovníky kanceláře MAS k případnému zapracování připomínek.  

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

 

 



 
  
5. Proškolení členů PV k postupu rozhodnutí o navýšení alokace výzvy 

  

Pan Charouzek pohovořil o postupu v případě navýšení alokace výzvy dle Minimálních požadavků 

ŘO IROP k implementaci CLLD, vydání 1.4.  

Rozhodovací orgán MAS může nad alokaci výzvy MAS schválit projekty pouze jako náhradní nebo 

jako nevybrány k podpoře. Pokud chce MAS podpořit projekty, tj. určit je jako vybrány k podpoře, 

nad alokací výzvy, musí před jednáním o výběru projektů provést navýšení alokace výzvy 

v MS2014+ - tzn. rozhodnutí o navýšení alokace výzvy MAS nemůže proběhnout na stejném 

jednání jako výběr projektů. Změna výzvy musí být provedena dle postupu uvedeného v kapitole 

1 Minimálních požadavků ŘO IROP k implementaci CLLD. 

 

Návrh usnesení:  

Programový výbor bere na vědomí informace k postupu rozhodnutí o navýšení alokace výzvy.  

Pro: 8   Proti: 0  Zdržel se: 0, usnesení č. 6 bylo přijato 

6. Dotazy a diskuze 

Nikdo ze zúčastněných nemá žádné dotazy, a tak je zasedání Programového výboru ukončeno po 

15. hodině. 

Usnesení z Programového výboru dne 17. 12. 2020 od 14:30 hodin: 

Správní rada a Programový výbor po projednání schvaluje: 

1. Programový výbor určuje ověřovateli zápisu pana Aleše Hejkala a jako druhého 

ověřovatele pana Pavla Chláda. Zapisovatelem paní Lucii Šulcovou. 

2. Programový výbor schvaluje výše uvedené přesuny financí mezi opatřeními/Fichemi PRV. 

3. Programový výbor schvaluje výše uvedený přesun financí mezi opatřeními IROP.  

4. Programový výbor schvaluje aktualizaci interních postupů IROP.  

5. Programový výbor odsouhlasuje 16. výzvu IROP včetně veškeré související dokumentace 

(hodnotící kritéria pro kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti, hodnotící kritéria 

pro věcné hodnocení, doplněné osnovy Studií proveditelnosti dle požadavků MAS pro 

aktivity Bezpečnost dopravy a Cyklodoprava) – MAS Královská stezka – IROP – Doprava 

IV. – 16. výzva MAS. Programový výbor pověřuje pracovníky kanceláře MAS k případnému 

zapracování připomínek.  

6. Programový výbor bere na vědomí informace k postupu rozhodnutí o navýšení alokace 

výzvy.  

Zapisovatel – Lucie Šulcová………………………………………… 

Ověřovatelé Aleš Hejkal………………………………………… 

Pavel Chlád………………………………………… 


