
 
  

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

dne 20. 1. 2021 od 14:30 hodin 

Zasedání Programového výboru bylo zahájeno ve 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 6 členů Programového výboru. Programový výbor je 

usnášení schopný. Omluveni z jednání byli Ing. Marie Kudrnová, Ing. Pavel Kopecký a Mgr. Michal 

Simandl.  

Určení zapisovatele: 

Předseda PV navrhl určit zapisovatelem Petru Laštovičkovou. 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 zapisovatelem Petru Laštovičkovou. 

Pro: 6  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 mezi opatřeními IROP a narovnání rozpočtu za rok 2020 

 

Pan Charouzek informoval o žádosti o změnu ISg č. 11, kterou tvoří přesun alokace mezi 

opatřeními IROP a narovnání rozpočtu za rok 2020.  

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. 

Další část žádosti o změnu tvoří narovnání rozpočtu za rok 2020 (k 31. 10. 2020) dle údajů od ŘO 

IROP a převedení nevyčerpaných prostředků z roku 2020 do roku 2021 na stejná opatření.  

Návrh usnesení:  

Programový výbor schvaluje výše uvedený přesun financí mezi opatřeními IROP a narovnání 

rozpočtu za rok 2020.  

Pro: 6   Proti: 0  Zdržel se: 0, usnesení č. 2 bylo přijato 

2. 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 schvaluje 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). Programový výbor pověřuje pracovníky kanceláře MAS k případnému 

zapracování připomínek. Programový výbor pověřuje pracovníky kanceláře MAS ke zpracování 

kontrolních listů pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti a pro věcné hodnocení a 

pověřuje k případnému zapracování připomínek.  



 
  
Pro: 6   Proti: 0  Zdržel se: 0, usnesení č. 3 bylo přijato 

3. Dotazy a diskuze 

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

15. hodině. 

Usnesení z Programového výboru dne 20. 1. 2021 od 14:30 hodin: 

Programový výbor po projednání schvaluje: 

1. Programový výbor určuje zapisovatelem Petru Laštovičkovou. 

2. Programový výbor schvaluje výše uvedený přesun financí mezi opatřeními IROP a 

narovnání rozpočtu za rok 2020.  

3. Programový výbor schvaluje 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). Programový výbor pověřuje pracovníky 

kanceláře MAS k případnému zapracování připomínek. Programový výbor pověřuje 

pracovníky kanceláře MAS ke zpracování kontrolních listů pro hodnocení formálních 

náležitostí a přijatelnosti a pro věcné hodnocení a pověřuje k případnému zapracování 

připomínek.  

 

Členové Programového výboru (jména, podpisy): 

Ing. Marie Kudrnová……………………………………………………………………………………………………….. 

 

Ing. Pavel Kopecký……………………….…………………………………………………………………………………. 

 

Ing. Aleš Hejkal……………………………………….………………………………………………………………………. 

 

Pavel Chlád………….…………………………………………………………………………………………………………. 

 

Luděk Šíma………..…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Mgr. David Šorm……….…………………………………………………………………………………………………… 

 

Mgr. Michal Simandl……………………………………………………………………………………………………… 

 

Martin Sedlák……..………………………………………………………………………………………………………… 

 

Jiří Rainiš………….…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Petra Laštovičková (zapisovatel)…………………………………………..……..………………………………… 


