
 
 

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

 

4.výzvy MAS KRÁLOVSKÁ STEZKA – IROP – SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ 
Žádostí o podporu z programového rámce 

Integrovaného regionálního operačního programu 

 

Identifikace výzev MAS: 009/06_16_073/CLLD_15_01_235 

Datum konání: 12.4.2018 od 14:30 hod 

Místo konání: Zasedací místnost MÚ Habry 

 

Zasedání Programového výboru bylo zahájeno ve 14:30. Bylo konstatováno, že zasedání Programového výboru 
bylo řádně svoláno, podle prezenční listiny je přítomno 8 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: 
Jaroslava Dvořáková – soukromý sektor, podpora společenského života 
Jiří Rainiš – soukromý sektor, hasiči 
David Šorm – soukromý sektor, podpora společenského života  
Luděk Šíma – soukromý sektor, cestovní ruch 
Pavel Chlád, veřejný, rozvoj obce 
Aleš Hejkal – soukromý, podnikání 
Marie Kudrnová – veřejný sektor, rozvoj obce (nepřítomna na jednání) 
Vlastimil Marušák – veřejný sektor, rozvoj obce 
Tedy zastoupení 5x soukromý sektor a 2x veřejný sektor, tedy veřejný nepřesahuje 49% hlasovacích práv. U 
zájmových skupin byla 2x zastoupena ZS rozvoj obce, 2x podpora společenského života a 1x hasiči, podnikání a 
cestovní ruch, tedy žádná ze zájmových skupin nedosahuje 50% (maximálně je to 37%) na hlasování. Tedy 
podmínky sektorů a ZS jsou splněny. 
 
Určení ověřovatelů a zapisovatele: 
Je navrženo, aby zapisovatelem byla Karolína Ortová, ověřovateli pan Jiří Rainiš a pan Luděk Šíma. 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 Jiřího Rainiše a pana Luďka Šímu. Zapisovatelem slečnu 
Karolínu Ortovou.  
Pro: 7  Proti: 0   Zdržel se: 1, 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 s projektem přijatým do 4. 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 

Vzhledem k seznámení s etickými kodexy a kontrole nestrannosti a nepodjatosti bude z jednání Programového 

výboru při hodnocení 4. výzvy vyloučen pan Martin Sedlák, který je jedním z jednatelů sociálního podniku cafe-



 
art OKO s.r.o. Pan Martin Sedlák opustil jednací místnost a vrátí se až po výzvě zaměstnanců MAS, tedy po 

dokončení hodnocení výzvy iROP.  

 

Do 4. Výzvy MAS Královská stezka byla přijata 1 Žádost o podporu v rámci 4.výzvy MAS KRÁLOVSKÁ STEZKA - 

IROP – SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ. 

 

Představený projekt 4.výzvy MAS KRÁLOVSKÁ STEZKA - IROP – SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ 

Pořadí 

projektů 

Název 

žadatele 

Místo 

realizace 

projektu 

Název 

projektu 

Celkový 

rozpočet 

Způsobilé 

výdaje 

Celková 

výše dotace 

Opatření 

integrované 

strategie 

1. cafe-art 

OKO s.r.o. 

Havlíčkův 

Brod 

sociální 

podnik Cafe-

art OKO s.r.o. 

1 868 483,80 

Kč 

1 868 483,80 

Kč 

1 775 059,61 

Kč 

3.4 Rozvoj 

sociálního 

podnikání 

 

Programový výbor doporučuje podaný projekt ke spolufinancování ze strany ŘO IROP.  

 

Návrh usnesení: 
Programový výbor odsouhlasuje hodnocení Výběrové komise, tedy pořadí, přidělené body a potvrzuje výběr výše 
uvedeného projektu k podpoře z IROP v rámci výzvy 65. 
Pro: 7   Proti: 0  Zdržel se: 0, usnesení č. 2 bylo přijato 
 
Celkové způsobilé výdaje projektů podaných do výzvy IROP – 1 868 483,80 Kč. Alokace na výzvu byla 

stanovena na 4,5 mil. Kč. Výše uvedený projekt je možné podpořit v plné výši.  

 
 
Alokace, která zbývá ve 4 výzvě IROP, nebude převedena do jiných opatření a bude ponechána do budoucí 
výzvy, která se bude opakovat. PV s tímto návrhem souhlasí a schvaluje jej. 
Návrh usnesení: Programový výbor schvaluje ponechání zbylé alokace pro opatření sociálního podnikání.  
Pro: 7   Proti: 0  Zdržel se: 0, usnesení č. 3 bylo přijato 
 
 
V letošním roce by MAS Královská stezka ráda vyhlásila výzvy IROP na podporu infrastruktury sociálních služeb – 
komunitní centra, podporu mateřských, základních škol, včetně neformálního vzdělávání a opětovně výzvu na 
podporu národních kulturních památek.  
Výzvy by mohly být vypsány cca od června do konce roku (dle možností a schvalování). 
Návrh usnesení: Programový výbor souhlasí s vypsáním dalších 3 výzev v roce 2018 na MAS Královská stezka (dle 
výzev ŘO IROP číslo 55, 62 a 68).  
Pro: 7   Proti: 0  Zdržel se: 0, usnesení č. 4 bylo přijato 
 

 
 

Zasedání Programového výboru bylo ukončeno v 15:30 hodin.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Usnesení ze zasedání Programového výboru: 

1. Programový výbor odsouhlasuje ověřovateli pana Jiřího Rainiše a pana Luďka Šímu. Zapisovatelem slečnu 
Karolínu Ortovou.  

2. Programový výbor odsouhlasuje hodnocení Výběrové komise, tedy pořadí, přidělené body a potvrzuje 
výběr výše uvedeného projektu k podpoře z IROP v rámci výzvy 65. 

3. Programový výbor schvaluje ponechání zbylé alokace pro opatření sociálního podnikání.  
4. Programový výbor souhlasí s vypsáním dalších 3 výzev v roce 2018 na MAS Královská stezka (dle výzev 

ŘO IROP číslo 55, 62 a 68). 
 

 
 
 

 
 

Zapisovatel: Karolína Ortová 
 
 

                                      Ověřovatel: Jiří Rainiš 

 

 

                                      Ověřovatel: Luděk Šíma 

 

 

Předseda PV: Jaroslava Dvořáková 

 


