
 

Zápis 
z hlasování per rollam Představenstva MAS REGION KUNĚTICKÉ HORY 

k výběru projektů z Integrovaného regionálního operačního programu, 
konaného ve dnech 12.10.2020 – 14.10.2020 

 
 
Úvod 
Tento dokument je zápisem výběru projektů k výzvě 297/06_16_072/CLLD_15_01_261/ 13.výzva MAS Region 
Kunětické hory-IROP-Sociální služby-III z Integrovaného regionálního operačního programu. 
Složení Představenstva schváleno MAS ke dni: 21.11.2019 (doplňující volba proběhla 12.12.2019). 
Přípravou hlasování per rollam byla pověřena K. Flajšmanová.  
 
Základní informace k per rollam a podkladům 
Informace o per rollam a zaslání podkladů bylo uskutečněno 5.10.2020 elektronicky e-mailem. Členům Představenstva   
byly zaslány následující podklady: 
- Zápis z jednání Výběrové komise dne 11.9.2020 včetně kontrolního listu a seznamu projektů, 
- Informace k výzvě a zaregistrovaným projektům a návrh Seznamu vybraných projektů a Seznamu nevybraných projektů 
(sestavený na základě seznamu projektů z Výběrové komise a informací k výzvě a zaregistrovaným projektům). 
Dále byli členům Představenstva poskytnuty dokumenty Čestného prohlášení ke střetu zájmů (Etický kodex) s informací, 
že před samotným hlasováním je nutné potvrdit nestrannost a nepodjatost k přijaté žádosti o podporu podepsáním 
Čestného prohlášení ke střetu zájmů (Etický kodex) a způsoby doručení podepsaného dokumentu. V případě střetu zájmů 
k žádosti o podporu či pochybnostem byli členové Představenstva vyzváni k nahlášení manažerovi pro SCLLD.  
Členům představenstva byla sdělena pravidla pro hlasování per rollam a zaslán dokument Hlasovací dokument s návrhy 
usnesení, dále byly sděleny informace k připomínkování zápisu a k stvrzení jeho správnosti. Zápis z hlasování per rollam 
je sepsán K. Flajšmanovou na základě výsledků hlasování. Vzhledem k tomu, že je předseda Představenstva ve střetu 
zájmů, správnost zápis stvrdí podpisem J. Štěpánková jako pověřený člen Představenstva. 
 
Hlasování umožněno od 12.10.2020 do 14.10.2020. 
 
Informace k výzvě a zaregistrovaným projektům  
Celková částka dotace na výzvu: 6.810.415,26 Kč při CZV 7.168.858,17 Kč, minimální výše celkových způsobilých 
výdajů na jeden projekt: 50.000,00 Kč, maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 3.584.429,09 Kč. 
Do výzvy zaregistrována 1 žádost o podporu 

z toho 1 žádost o podporu prošla Kontrolou formálních náležitostí a přijatelnosti 
z toho 0 žádostí o podporu neprošlo Kontrolou formálních náležitostí a přijatelnosti 

z toho 1 žádost o podporu prošla Věcným hodnocením (splnilo min. bodovou hranici) 
z toho 0 žádostí o podporu neprošlo Věcným hodnocením (nesplnilo min. bodovou hranici) 

Žádná žádost neodstoupila od realizace. 
 
Předmět hlasování a průběh hlasování 
 
Návrh usnesení:  
IROP/Sociální služby-III/1: Představenstvo schvaluje výběr žádosti Komunitní centrum Dříteč 
(CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0014586). 
 
Přehled hlasování: 

Subjekt Jméno 
Zájmová 
skupina 

Sektor Střet zájmů Hlasoval dne Hlasování 

Svazek obcí pod 
Kunětickou 
horou 

Jozef 
Petrenec 

Místní 
samospráva 

veřejný ANO 
12.10.2020, 

17:28 
ZDRŽUJI SE 

APOLENKA, 
z.s. 

Jolana 
Štěpánková 

Sport a 
volnočasové 

aktivity 
soukromý NE 

14.10.2020, 
8:34 

PRO 

Základní škola a 
mateřská škola 
Rokytno 

Jiří Fousek 
Vzdělávání a 

osvěta 
veřejný NE 

12.10.2020, 
14:32 

PRO 

Zdeněk Seidl Zdeněk Seidl 

Zemědělství, 
lesnictví a 

životní 
prostředí 

soukromý NE 
13.10.2020, 

20:27 
PRO 

GREENGOLF Michal Sport a soukromý ANO 12.10.2020, ZDRŽUJI SE 



 

Pardubice a.s. Voigts volnočasové 
aktivity 

10:46 

 
Pro: 3  Proti: 0  Zdržuji se: 2 
 
Návrh usnesení:  
IROP/Sociální služby-III/2: Na základě předložených podkladů týkajících se výběru žádosti v rámci výzvy 
297/06_16_072/CLLD_15_01_261/ 13.výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Sociální služby-III 
Představenstvo schvaluje Seznam vybraných projektů a Seznam nevybraných projektů: 

Seznam vybraných projektů 
Opatření SCLLD: IROP/O3 Sociální služby Výzva MAS: 13.výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-

Sociální služby-III  
(297/06_16_072/CLLD_15_01_261) 

Pořa
dové 
číslo 

Název projektu (reg. č.) Název 
žadatele (IČ) 

Bodov
ý zisk 

Požadovaná 
výše dotace 

Výše celkových 
způsobilých 
výdajů 

Výše celkových 
výdajů 

1. Komunitní centrum Dříteč 
(CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/
0014586) 

Obec Dříteč 
(IČ 00273546) 

35 3.405.207,55 
Kč 

3.584.429,00 3.860.200,00 

Celkem 3.405.207,55 
Kč 

3.584.429,00 3.860.200,00 

Seznam nevybraných projektů 
Opatření SCLLD: IROP/O3 Sociální služby Výzva MAS: 13.výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-

Sociální služby-III  
(297/06_16_072/CLLD_15_01_261) 

Pořa
dové 
číslo 

Název projektu (reg. č.) Název žadatele 
(IČ) 

Bodov
ý zisk 

Požadovaná 
výše dotace 

Výše celkových 
způsobilých 
výdajů 

Výše celkových 
výdajů 

--- --- --- --- --- --- --- 
Celkem --- --- --- 

 
Přehled hlasování: 

Subjekt Jméno 
Zájmová 
skupina 

Sektor Střet zájmů Hlasoval dne Hlasování 

Svazek obcí pod 
Kunětickou 
horou 

Jozef 
Petrenec 

Místní 
samospráva 

veřejný ANO 
12.10.2020, 

17:28 
ZDRŽUJI SE 

APOLENKA, 
z.s. 

Jolana 
Štěpánková 

Sport a 
volnočasové 

aktivity 
soukromý NE 

14.10.2020, 
8:34 

PRO 

Základní škola a 
mateřská škola 
Rokytno 

Jiří Fousek 
Vzdělávání a 

osvěta 
veřejný NE 

12.10.2020, 
14:32 

PRO 

Zdeněk Seidl Zdeněk Seidl 

Zemědělství, 
lesnictví a 

životní 
prostředí 

soukromý NE 
13.10.2020, 

20:27 
PRO 

GREENGOLF 
Pardubice a.s. 

Michal 
Voigts 

Sport a 
volnočasové 

aktivity 
soukromý ANO 

12.10.2020, 
10:46 

ZDRŽUJI SE 

 
Pro: 3  Proti: 0  Zdržuji se: 2 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

USNESENÍ k výběru projektů IROP 
IROP/Sociální služby-III/1: Představenstvo schvaluje výběr žádosti Komunitní centrum Dříteč 
(CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0014586). 
IROP/Sociální služby-III/2: Na základě předložených podkladů týkajících se výběru žádosti v rámci výzvy 
297/06_16_072/CLLD_15_01_261/ 13.výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Sociální služby-III 
Představenstvo schvaluje Seznam vybraných projektů a Seznam nevybraných projektů: 

Seznam vybraných projektů 
Opatření SCLLD: IROP/O3 Sociální služby Výzva MAS: 13.výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-

Sociální služby-III  
(297/06_16_072/CLLD_15_01_261) 

Pořa
dové 
číslo 

Název projektu (reg. č.) Název 
žadatele (IČ) 

Bodov
ý zisk 

Požadovaná 
výše dotace 

Výše celkových 
způsobilých 
výdajů 

Výše celkových 
výdajů 

1. Komunitní centrum Dříteč 
(CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/
0014586) 

Obec Dříteč 
(IČ 00273546) 

35 3.405.207,55 
Kč 

3.584.429,00 3.860.200,00 

Celkem 3.405.207,55 
Kč 

3.584.429,00 3.860.200,00 

Seznam nevybraných projektů 
Opatření SCLLD: IROP/O3 Sociální služby Výzva MAS: 13.výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-

Sociální služby-III  
(297/06_16_072/CLLD_15_01_261) 

Pořa
dové 
číslo 

Název projektu (reg. č.) Název žadatele 
(IČ) 

Bodov
ý zisk 

Požadovaná 
výše dotace 

Výše celkových 
způsobilých 
výdajů 

Výše celkových 
výdajů 

--- --- --- --- --- --- --- 
Celkem --- --- --- 

 
 

Zápis zveřejněn na www.masrkh.oblast.cz. 
 
 
Přílohy: 
Etický kodex – 3x 
Hlasovací dokument – 5x 
 
Dne: 15.10.2020 
Zapsala: K. Flajšmanová    
 
Pověřený člen představenstva svým podpisem tohoto zápisu stvrzuje výsledek výběru a ověřuje správnost zápisu.
   
Jolana Štěpánková: 
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