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V Sobotce 2.3.2022 

 

Záznam 
z jednání Programového výboru MAS 

Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj, 
které se uskutečnilo 

v sídle Společnosti (Předměstská 286, 507 43 Sobotka) 
dne 2.3.2022 od 16:00 hodin 

 
 
Přítomni: 
 PhDr. Petra Černá Rynešová  Jezdecký oddíl Kněžmost 
 Bc. Milena Koštejnová   Obec Ptýrov 
 Mgr. Doubravka Fišerová  ŽIVOT NA VSI, spolek 
 Zdeněk Hrobník   Obec Rohatsko 
 Ing. Pavlína Bůžková   FO 
 
Zástupci MAS: RNDr. Robert Rölc, Ph.D., Ing. Veronika Horáková, Marcela Machová 
 

Zapisovatel: Marcela Machová 
Ověřovatel zápisu: Bc. Milena Koštejnová 
Začátek jednání:  16:10 hodin 

 

 

Výsledný stav 
podmínka max. 50% veřejného sektoru 

SPLNĚNA 

  počet subjektů počet subjektů v % 

Veřejný sektor: 2 40 % 

Soukromý sektor: 3 60 % 

Celkový počet Partnerů MAS účastnících se 
hlasování: 

5 100% 

Název subjektu (PO, 
FOP)/Jméno a příjmení 

(FO) 
Jméno zástupce Zájmová skupina Hlasování Sektor 

Obec Ptýrov Bc. Milena Koštejnová Místní rozvoj, rozvoj školství a dopravy PRO veřejný 

Obec Rohatsko Zdeněk Hrobník Místní rozvoj, rozvoj školství a dopravy PRO veřejný 

Ing. Pavlína Bůžková Ing. Pavlína Bůžková Podnikání a cestovní ruch PRO soukromý 

ŽIVOT NA VSI, spolek Mgr. Doubravka Fišerová Zemědělství a lesnictví PRO soukromý 

Jezdecký oddíl Kněžmost PhDr. Petra Černá Rynešová Spolková činnost, kultura a sport PRO soukromý 

Město Turnov Mgr. Petra Houšková Místní rozvoj, rozvoj školství a dopravy nepřítomna veřejný 

Spolek Jarmark Dana Vejnárková Spolková činnost, kultura a sport nepřítomna soukromý 
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Program:  
 
1) Úvod 
2) Volba předsedy Programového výboru 
3)  Výběr projektů podaných do 16. výzvy OPS pro Český ráj – IROP – Vzdělávání 4 
4) Schválení textu 5. výzvy PRV a jejich fichí 
5)  Schválení Zprávy o plnění Integrované strategie 
6)   Ostatní + diskuse 
7)   Závěr 

 

 
 1) Úvod 

 

Pracovník MAS Robert Rölc, pověřený vedením dnešního jednání předsedkyní Programového výboru 

PhDr. Petrou Černou Rynešovou, přivítal přítomné členy a shrnul body programu.  

V místě konání jednání a ze strany všech účastníků jednání bylo zajištěno respektování všech 

platných opatření přijatých centrálními orgány k omezení šíření onemocnění Covid-19. 

Zjištění usnášeníschopnosti – počet členů, prosba, aby neodcházeli dříve kvůli usnášeníschopnosti 

(musí být nadpoloviční většina), dále je nutné udržet vzájemné poměry veřejného sektoru 

a neveřejného sektoru, veřejný sektor nesmí mít více než 50 % a to ani při hlasování. Programový 

výbor je usnášeníschopný. 

  

 2) Volba předsedy Programového výboru 

 

Na jednání Pléna MAS došlo dne 10.11.2021 k volbě členů Programového výboru na další tříleté 

období. Je třeba provést volbu předsedy na nové období. 

Děkujeme paní Černé Rynešové za vykonávání funkce předsedy v minulém období. 

Paní Milena Koštejnová předběžně souhlasila s funkcí předsedkyně Programového výboru. 

Má ještě někdo jiný zájem o funkci předsedy? 

Jsou k tomuto dotazy, připomínky? Bez připomínek.  

 

 

Kdo schvaluje, aby se paní Milena Koštejnová stala předsedkyní Programového výboru? 

Pro:   4 Proti:   0  Zdržel se:   1 

Programový výbor schvaluje paní Milenu Koštejnovou jako předsedkyni Programového výboru. 
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  3) Výběr projektů podaných do 16. výzvy OPS pro Český ráj – IROP – Vzdělávání 4 
 
Na základě seznamu projektů (předvýběru) zpracovaného výběrovou komisí vybere Programový 

výbor projekty určené k realizaci. 

Náhradní projekty se neuplatňují.  

Programový výbor nemůže měnit pořadí ani hodnocení projektů, ale může si vyžádat informace 

o projektech a bodovém hodnocení jednotlivých členů Výběrové komise. Programový výbor tak 

potvrzuje projekty určené k realizaci v rámci možností finanční alokace na výzvu (postupuje se podle 

pořadí hodnocení do vyčerpání alokace). 

Žadatel je informován, zda jeho žádost o podporu byla vybrána či nevybrána k financování 

prostřednictvím změny stavu v systému MS2014+. Dále je zpracován seznam žádostí doporučených 

a nedoporučených k podpoře, který bude uveřejněn na stránkách MAS. 

16. výzva OPS pro Český ráj – IROP – Vzdělávání 4  

Věcné hodnocení splnily 3 projekty, alokace – CZV 968 016,86 Kč, max. výše CZV  300 000 Kč, min. 

hranice 35 bodů 

Do výzvy byly podány 4 projekty: 

Projekt Vybavení odborných učeben ZŠ Kněžmost - druhá etapa – ICT NESPLNIL kontrolu formálních 

náležitostí a přijatelnosti, žadatel byl dvakrát vyzván k opravě, i poté zůstalo několik připomínek, 

které nebyly vypořádány v souladu s požadavky, projektu byla ukončena administrace, žadatel byl 

o výsledku kontroly informován, mohl do 15 kalendářních dnů od přijetí zprávy podat žádost 

o přezkum, této možnosti nevyužil. 

CZV projektů, které splnily věcné hodnocení je 854 925 Kč, alokace výzvy byla 968 016,86 Kč. Alokace 

tedy umožňuje vybrat všechny 3 projekty k podpoře. 

 

Seznam projektů ve výzvě 

Název výzvy MAS: 16.výzva OPS pro Český ráj-IROP-Vzdělávání 4 

Číslo výzvy MAS: 574/06_16_075/CLLD_16_01_083 

Alokace výzvy MAS: 968 016,86 Kč 

Registrační 
číslo 

projektu 
Název projektu Žadatel 

Datum 
prvního 
podání 

CZV projektu 
/ Počet bodů 

v kritériu 
Využití i k 

mimoškolním 
aktivitám 

Bodové 
hodnoce

ní 

Výsledek 
věcného 

hodnocení 

Pořadí 
projektu 
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CZ.06.4.59/0
.0/0.0/16_07
5/0016970 

Vybavení pro smíšenou 
výuku v ZŠ Turnov, Žižkova 

Základní škola 
Turnov, Žižkova 
518, příspěvková 
organizace 

8.11.2021 
11:42 

300 000,00 / 
15 50 

žádost o 
podporu splnila 

podmínky 
věcného 

hodnocení 1 

CZ.06.4.59/0
.0/0.0/16_07
5/0016965 

Vybavení odborných 
učeben ZŠ Sokolovská, 
Mnichovo Hradiště - druhá 
etapa - vybavení učeben 
pomůckami 

Základní škola 
Mnichovo Hradiště, 
Sokolovská 254, 
příspěvková 
organizace 

5.11.2021 
12:35 

255 160,00 / 
0 35 

žádost o 
podporu splnila 

podmínky 
věcného 

hodnocení 2 

CZ.06.4.59/0
.0/0.0/16_07
5/0016979 

Vybavení učeben pro 
smíšenou výuku 

Základní škola 
Turnov, Skálova 
600, příspěvková 
organizace 

11.11.202
1 9:00 

299 765,00 / 
0 35 

žádost o 
podporu splnila 

podmínky 
věcného 

hodnocení 3 

 

 

Kdo je pro, aby projekty „Vybavení pro smíšenou výuku v ZŠ Turnov, Žižkova“, „Vybavení 

odborných učeben ZŠ Sokolovská, Mnichovo Hradiště - druhá etapa - vybavení učeben 

pomůckami“ a „Vybavení učeben pro smíšenou výuku“ byly vybrány k podpoře? 

Pro:   5  Proti:   0   Zdržel se:   0  

Programový výbor schvaluje, aby projekty „Vybavení pro smíšenou výuku v ZŠ Turnov, Žižkova“, 

„Vybavení odborných učeben ZŠ Sokolovská, Mnichovo Hradiště - druhá etapa - vybavení učeben 

pomůckami“ a „Vybavení učeben pro smíšenou výuku“ byly vybrány k podpoře. 

 

 4) Schválení textu 5. výzvy PRV a jejich fichí 

 

Znění textu výzvy obdrželi členové Programového výboru e-mailem. Alokace na jednotlivé fiche 

vycházejí z finančních přesunů schválených Plénem dne 10.11.2021 jako změna č. 12 a z následných 

úspor při administraci projektů z předchozích výzev. Výzva je vyhlášena na celou zbývající alokaci. 

Součástí textu výzvy je podrobný popis postupu v případě nedočerpání alokace a podpora hraničního 

projektu. Součástí výzvy jsou i přílohy – Způsob výběru projektů na MAS, řešení střetu zájmů 

a zaručení transparentnosti a dále přílohy, podle nichž se vyhodnocují některá preferenční kritéria. 

Znění textu výzvy a Způsobu výběru projektů bylo konzultováno s řídícím orgánem. 

Je zároveň možné, že řídící orgán si ještě vyžádá nějaké změny ve výzvě, potřebovali bychom proto, 

aby Programový výbor umožnil pracovníkům kanceláře MAS takové změny provést. 

 

Kdo schvaluje výzvu č. 5 z Programu rozvoje venkova včetně příloh a případné vypořádání 
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připomínek řídícího orgánu k výzvě pracovníky MAS? 

Pro:   5 Proti:   0   Zdržel se:   0  

Programový výbor schvaluje výzvu č. 5 z Programu rozvoje venkova včetně příloh a případné 

vypořádání připomínek řídícího orgánu k výzvě pracovníky MAS. 

 

Znění fichí č. 1, 2, 3 a 6 jste obdrželi e-mailem. Změny oproti předchozí výzvě jsou velmi malé. Pouze 

u fiche 2 – snížení CZV z 2,5 mil. Kč na 1 mil. Kč (vzhledem k alokaci) a posun částek v preferenčním 

kritériu 3 – hranice 500 tisíc Kč a 750 tisíc Kč. U fiche 6 je změna v preferenčním kritériu 1 – 

bonifikace doby realizace projektu – zkrácení z 12 měsíců na 9. 

Znění fichí bylo konzultováno s řídícím orgánem. Po schválení Programovým výborem budou fiche 

předloženy řídícímu orgánu ke schválení. 

Je zároveň možné, že řídící orgán si ještě vyžádá nějaké drobné změny ve znění fichí, potřebovali 

bychom proto, aby Programový výbor umožnil pracovníkům kanceláře MAS takové změny provést. 

 

Kdo schvaluje znění fichí č. 1, 2, 3 a 6 a případné vypořádání připomínek k fichím pracovníky MAS? 

Pro:   5 Proti:   0  Zdržel se:   0  

Programový výbor schvaluje znění fichí č. 1, 2, 3 a 6 a případné vypořádání připomínek k fichím 

pracovníky MAS. 

 

 5) Schválení Zprávy o plnění integrované strategie 

 

Zpráva byla zaslána členům Programového výboru emailem. Zpráva ukazuje pokrok v realizaci 

Strategie za období 1.7.-31.12.2021. Zpráva byla na řídící orgán podána 20.1.2022 a schválena 

3.2.2022. 

Jsou k tomuto dotazy, připomínky?  

Bez připomínek.  

 

Kdo schvaluje 10. Zprávu o plnění integrované strategie za období 1.7.-31.12.2021? 

Pro:   5 Proti:   0 Zdržel se:   0 
 



 

Obecně prospěšná společnost pro Český ráj 

                                                                       MAS Český ráj a Střední Pojizeří 

                Sídlo:            Předměstská 286, 507 43 Sobotka 

                                                                       Tel. číslo:      493 720 546 

                                                                       IČO:              25988417   6 

Programový výbor schvaluje 10. Zprávu o plnění integrované strategie za období 1.7.-31.12.2021. 

 6) Ostatní, diskuze 

 

Kontrolní výbor 

Na jednání Pléna dne 10.11.2021 došlo k volbě členů Kontrolního výboru MAS na další tříleté období 

ve složení Jiří Navrátil (Svazek obcí Střední Pojizeří), Jitka Kořínková (Sdružení Český ráj) a Josef 

Jermář (fyzická osoba). 

Příprava na programové období 2021-2027 

OPZ+ - realizace je možná pouze prostřednictvím klíčového projektu, kde žadatelem je MAS a při 

zajištění aktivit spolupracuje s dalšími subjekty 

- na základě přehledu povolených aktivit jsme vytipovali ty, o které by mohl být v území  zájem 

a oslovili jsme subjekty v území. 

Jedná se o aktivity na posilování rodinných vazeb a vzájemné výpomoci, kde jde především o: 

- komunitní venkovské tábory, dětské kluby a jiné možnosti péče o děti s cílem podpořit a rozvíjet 

přirozené vazby v komunitě („sami sobě“) a s cílem zajistit podporu ve slaďování péče o děti s prací 

a výkonem své profese 

- podpora v aktivním zapojování se seniorů do života v místní komunitě 

- programy podporující mezigenerační dialog a soužití (mj. např. hlídání a vyzvedávání dětí aktivními 

seniory nebo staršími vrstevníky dětí, navštěvování seniorů, osamělých občanů a lidí žijící v izolaci 

místními dobrovolníky s cílem posilování dobrých vztahů a rozšiřování pocitu sounáležitosti, kluby 

seniorů apod.). 

- podpora sdílené a neformální péče, včetně paliativní a domácí hospicové péče a zajištění její 

dostupnosti i v malých obcích a v odlehlých venkovských regionech 

 

OPŽP – budou obeslány obce, zda by měly zájem se zapojit se svým projektem. Jedná se o podporu 

snížení energetické náročnosti veřejných budov a další doplňkové aktivity, hospodaření s vodou, 

solární panely. 

OP TAK – budou obeslány obce ke zveřejnění informací pro malé a střední podnikatele pro možnost 

podpory na pořízení nové technologie, podpora inovace a robotizace.  
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Projekty MAS 

MAP Turnovsko II. - projekt ukončen 28.2.2022. 

MAP Turnovsko III. – projekt zahájen, realizace v období 1.3.2022-31.8.2023 

 

Úklid Českého ráje 

Kolegyně Veronika Horáková pohovořila o plánovaném Úklidu Českého ráje, který se z důvodu 

opatření proti šíření onemocnění Covid 19 a uzavření základních škol v předchozích dvou letech 

neuskutečnil.  

 

Exkurze po zrealizovaných projektech 

Informace o možnosti zúčastnit se exkurze po zrealizovaných projektech na území jiné MAS. 

 

 7) Závěr 

Správnost zápisu stvrdí svým podpisem ověřovatel zápisu.  

Bez dalších dotazů a připomínek.  

Poděkováním za účast všem členům Programového výboru bylo jednání v 17:30 hodin ukončeno. 

 

 
 
 
Zapsala: Marcela Machová 

Ověřila: Bc. Milena Koštejnová 
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