
             

                  

                                                                                                                                            

 

Zápis z hlasování Rady MAS Zálabí k finálnímu výběru projektů přijatých 

v operačních programech IROP a PRV a to formou Per rollam  

v termínu 8. – 10. 8. 2018 

a 

v operačním programu OPZ a to formou Per rollam  

v termínu 13. – 15. 8. 2018 
 

Vážení členové Rady MAS, 

 

v souladu s jednacím řádem Rady MAS Zálabí, z.s. proběhlo formou per rollam hlasování ve věci finálního 

výběru a schválení projektů, které budou dále postoupeny řídícímu orgánu PRV, Centru pro regionální 

rozvoj ČR a Ministerstvu práce a sociálních věcí k závěrečnému ověření způsobilosti. Hlasování proběhlo 

v rámci níže uvedených výzev MAS: 

 

- MAS Zálabí – IROP – Zodolnění stanic pro integrovaný záchranný systém, č. výzvy 

048/06_16_076/CLLD_16_02_103 

- výzva PRV č. 15/000/00000/120/000099/V001 

- výzva OPZ č. 494/03_16_047/CLLD_16_02_103 

 

1, Dne 6. 8. 2018 manažerka kanceláře MAS Ing. Nikola Bendáková zaslala všem členům Rady MAS 

informace k procesu výběru projektů a hlasování. Členové Rady MAS Zálabí byli seznámeni s následujícími 

dokumenty: Etický kodex, Interní postupy pro IROP, PRV a OPZ, Směrnice č. 4 – Postup při hodnocení a 

výběru projektů, Stanovy MAS Zálabí a Jednací řád Rady MAS. Všichni členové Rady MAS byli seznámeni 

s etickým kodexem a souhlas s jeho zněním stvrdili svým podpisem. Hlasování členů Rady MAS 

prostřednictvím e-mailové komunikace bylo zahájeno u operačních programů IROP a PRV ve středu 8. 

8.2018 a skončilo 10. 8. 2018 a u operačního programu OPZ 13.8.2018 a skončilo 15.8.2018. 

 

2, Návrh usnesení byl jednotlivými manažery příslušných operačních programů zaslán všem členům Rady 

MAS a to včetně všech podkladů k hlasování, tj. zápis z jednání Výběrové komise, vyplněné kontrolní listy a 

seznamy ohodnocených projektů v rámci věcného hodnocení Výběrové komise. Veškerá e-mailová 

komunikace týkající se hlasování je k dispozici k nahlédnutí v kanceláři MAS a bude archivována. 

 

3, Počet členů Rady MAS činil v okamžiku zahájení hlasování celkem 7. Hlasování se zúčastnilo celkem 5 

členů Rady MAS. Dva členové Rady MAS se hlasování nezúčastnili. Podmínka nadpoloviční účasti členů Rady 

MAS byla splněna. Též byla splněna podmínka, že veřejný sektor a ani žádná ze zájmových skupin nebude 

mít víc než 49 % hlasovacích práv.  



             

                  

                                                                                                                                            

 

4, Ze 7 členů Rady MAS 2 členové nehlasovali. 2 členové rady se nemohli pro střet zájmů zúčastnit 

hlasování. U PRV (Fiche č. 7) byl z hlasování vyloučen Ing. Miroslav Fess. U OPZ byl z hlasování vyloučen Bc. 

Dušan Žmolil.   

 

5, Výsledky hlasování 

 

Hlasování se v případě IROP a PRV zúčastnilo celkem 5 ze 7 členů Rady MAS. Pro schválení hlasovalo všech 5 

hlasujících vyjma 2 projektů, kde byl člen Rady MAS ve střetu zájmu. V případě OPZ se hlasování zúčastnili 4 členové 

Rady MAS. Dva členové se nezúčastnili kvůli nepřítomnosti a 1 člen kvůli střetu zájmů. Usnesení Rady MAS bylo 

přijato a všech 14 projektů bude postoupeno řídícímu orgánu příslušných operačních programů/Centru pro 

regionální rozvoj ČR. 

 

Tabulka č. 1 – výsledek hlasování 

 
 

 

 

 

 

 



             

                  

                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

4, Usnesení Rady MAS je v příloze č. 1 tohoto zápisu. 

 

 

Zapsal: 

Ing. Stanislav Štumpf  …………………………………………………….  

 

Manažerka kanceláře MAS: 

Ing. Nikola Bendáková                                                     …………………………………………………… 

 

Průběh hlasování per rollam ověřil a zápis schválil:  

Svazek obcí Týnecko – Bc. Dušan Žmolil …………………………………………………….  

 

Ostatní zúčastnění členové Rady MAS: 

Ing. Miroslav Fess                                                          ……………………………………………………. 

 

Ing. Radek Podroužek                                                    ……………………………………………………. 

 

p. Petr Krause                                                                  ……………………………………………………. 

 

p. Milan Vacek                                                                 ……………………………………………………. 

 

Přílohy zápisu: 

1. Usnesení Rady MAS Zálabí, z.s. 

2. Seznam vybraných a schválených projektů za IROP 

3. Seznam vybraných a schválených projektů za PRV 

4. Seznam vybraných a schválených projektů za OPZ 



             

                  

                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 1 

Usnesení Rady MAS Zálabí, z. s. z hlasování formou Per rollam 

ze dne 8. srpna – 10. srpna 2018 – IROP a PRV  

ze dne 13. srpna – 15. srpna 2018 – OPZ  

 

Rada MAS Zálabí, z.s.: 

IROP: 

1, souhlasí s věcným hodnocením, s finanční alokací projektu a s výší bodového hodnocení projektu s 

reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_076/0008977 – Rekonstrukce hasičské zbrojnice JSDH Starý Kolín, tedy 

se závěry výběrové komise a schvaluje postoupení tohoto projektu Centru pro regionální rozvoj ČR 

k závěrečnému ověření způsobilosti. 

 

PRV: 

1, souhlasí s věcným hodnocením, s finanční alokací projektu a s výší bodového hodnocení projektu č. 

2018/01/02/07/1 – Polnochrčický relaxační lesní koutek, tedy se závěry výběrové komise a schvaluje 

postoupení tohoto projektu řídícímu orgánu operačního programu.  

 

2, souhlasí s věcným hodnocením, s finanční alokací projektu a s výší bodového hodnocení projektu č. 

2018/01/03/07/3 – Lidi pro les, les pro lidi. Lesní posezení s herními prvky v Dománovicích, tedy se 

závěry výběrové komise a schvaluje postoupení tohoto projektu řídícímu orgánu operačního programu.  

 

3, Souhlasí s věcným hodnocením, s finanční alokací projektu a s výší bodového hodnocení projektu č. 

2018/01/04/07/4 – Traktor s GPS navigací, tedy se závěry výběrové komise a schvaluje postoupení 

tohoto projektu řídícímu orgánu operačního programu.  

 

4, souhlasí s věcným hodnocením, s finanční alokací projektu a s výší bodového hodnocení projektu č. 

2018/01/04/07/2 – Nákup strojů rozmetadlo hnojiv Amazone a válce Cambridge, tedy se závěry 

výběrové komise a schvaluje postoupení tohoto projektu řídícímu orgánu operačního programu.  

 



             

                  

                                                                                                                                            

5, Souhlasí s věcným hodnocením, s finanční alokací projektu a s výší bodového hodnocení projektu č. 

2018/01/02/07/2 – Mechanizace na obhospodařování travnatých ploch, tedy se závěry výběrové 

komise a schvaluje postoupení tohoto projektu řídícímu orgánu operačního programu.  

 

6, Souhlasí s věcným hodnocením, s finanční alokací projektu a s výší bodového hodnocení projektu č. 

2018/01/04/07/3 – Nakladač pro živočišnou výrobu, tedy se závěry výběrové komise a schvaluje 

postoupení tohoto projektu řídícímu orgánu operačního programu.  

 

7, souhlasí s věcným hodnocením, s finanční alokací projektu a s výší bodového hodnocení projektu č. 

2018/01/03/07/5 – Lineární plnící a balicí linka lahví a sklenic, tedy se závěry výběrové komise a schvaluje 

postoupení tohoto projektu řídícímu orgánu operačního programu.  

 

8, souhlasí s věcným hodnocením, s finanční alokací projektu a s výší bodového hodnocení projektu č. 

2018/01/04/07/1 – Nakládka volných krmiv, tedy se závěry výběrové komise a schvaluje postoupení tohoto 

projektu řídícímu orgánu operačního programu.  

 

9, souhlasí s věcným hodnocením, s finanční alokací projektu a s výší bodového hodnocení projektu č. 

2018/01/03/07/1 – Zařízení do laboratoře Gradus, tedy se závěry výběrové komise a schvaluje postoupení 

tohoto projektu řídícímu orgánu operačního programu. 

 

10, souhlasí s věcným hodnocením, s finanční alokací projektu a s výší bodového hodnocení projektu č. 

2018/01/03/07/4 – Rozšíření vybavení kosmetického salonu, tedy se závěry výběrové komise a 

schvaluje postoupení tohoto projektu řídícímu orgánu operačního programu.  

 

11, souhlasí s věcným hodnocením, s finanční alokací projektu a s výší bodového hodnocení projektu č. 

2018/01/03/07/2 – Zařízení pro testování, opravy a generování IMA kódů vstřikovačů, tedy se závěry 

výběrové komise a schvaluje postoupení tohoto projektu řídícímu orgánu operačního programu.  

 

 OPZ: 

 

1, souhlasí s věcným hodnocením, s finanční alokací projektu a s výší bodového hodnocení projektu č. 

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009881 – Dětský klub při ZŠ Týnec nad Labem, tedy se závěry výběrové 

komise a schvaluje postoupení tohoto projektu řídícímu orgánu operačního programu.  

 

2, souhlasí s věcným hodnocením, s finanční alokací projektu a s výší bodového hodnocení projektu č. 

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009896 – Příměstský tábor Marina, tedy se závěry výběrové komise a 

schvaluje postoupení tohoto projektu řídícímu orgánu operačního programu.  

 

 

 

 



             

                  

                                                                                                                                            

 

Příloha č. 2 – Seznam vybraných a schválených projektů za IROP 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



             

                  

                                                                                                                                            

 

Příloha č. 3 – Seznam vybraných a schválených projektů za PRV  

 
 



             

                  

                                                                                                                                            

 

Příloha č. 4 – Seznam ohodnocených projektů za OPZ 

 

 
 

 

 

 

 

 


