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V Sobotce 20.1.2023 

 

Zápis 
z jednání Programového výboru MAS 

Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj, 
které se uskutečnilo 

hlasováním per rollam  
17.1.2023 od 14:00 hodin – 20.1.2023 do 14:00 hodin 

 
 
Hlasující: 
 Bc. Milena Koštejnová   Obec Ptýrov 
 Mgr. Doubravka Fišerová  ŽIVOT NA VSI, spolek 
 Zdeněk Hrobník   Obec Rohatsko 
 Ing. Pavlína Bůžková   FO 
 Dana Vejnárková   Spolek Jarmark 
 Mgr. Petra Houšková   Město Turnov 
 PhDr. Petra Černá Rynešová  Jezdecký oddíl Kněžmost 

 

 

Výsledný stav 
podmínka max. 50% veřejného sektoru 

SPLNĚNA 

  počet subjektů počet subjektů v % 

Veřejný sektor: 3 43 % 

Soukromý sektor: 4 57 % 

Celkový počet Partnerů MAS účastnících se 
hlasování: 

7 100% 

 
 

V případě nebezpečí z prodlení je možné jednání Programového výboru uskutečnit formou per 

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 PRO veřejný 

Spolek Jarmark Dana Vejnárková Spolková činnost, kultura a sport PRO soukromý 
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rollam, kterou umožňuje jednací řád Programového výboru v bodě 6.1, detaily jsou uvedeny ve 

Statutu Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj, v čl. 15. Z toho důvodu bylo rozhodnuto 

o jednání Programového výboru touto formou hlasování. 

 

K připravované 7. výzvě z Programu rozvoje venkova je nutné schválit dokumenty vztahující se 

k přesunu finančních prostředků do navrhované fiche a ke změně preferenčních kritérií. Dále je 

navržena změna SCLLD, kde předmětem je přesun prostředků z fiche č. 5 Projekty spolupráce do 

fiche č. 6 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech a návrh na vynulování indikátoru 

92501. 

 

Podklady pro jednání rozeslala z pověření předsedkyně Programového výboru paní Mileny 

Koštejnové pracovnice MAS Marcela Machová. 

 

Hlasovat bylo možno v časovém rozmezí 17.1.2023 14:00 – 20.1.2023 14:00. 

 

 

 1) Znění fiche č. 6 ze 7. výzvy Programu rozvoje venkova 
 
Fiche č. 6 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech 

 

Znění fiche č. 6 obdrželi všichni členové Programového výboru MAS e-mailem. Vzhledem k již velmi 

omezeným finančním prostředkům jsme navrhli finanční prostředky koncentrovat pouze do této 

fiche, a v ní jen do oblastí - a) veřejná prostranství, b) školy a f) kulturní a spolková zařízení. 

K uspokojení co nejvíce žadatelů, jsme rovněž navrhli i snížení max. výše projektu na 300 000 Kč 

a příslušně podle toho upravili hladiny v preferenčním kritériu 2. Rovněž jsme navrhli zvýšit význam 

kritéria 4 Projekt prvožadatele z 5 bodů na 10. Znění fiche bude ještě konzultováno a poté 

schvalováno řídícím orgánem. Je zároveň možné, že řídící orgán si ještě vyžádá nějaké změny ve znění 

fiche, potřebovali bychom proto, aby Programový výbor umožnil pracovníkům kanceláře MAS takové 

změny provést. 

 

 

Hlasování: Schvalujete znění fiche č. 6 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech ze 

7. výzvy Programu rozvoje venkova a případné vypořádání připomínek k fichi pracovníky MAS? 

 

Pro: 7  Proti: 0 Zdržel se: 0  

 

Programový výbor MAS schvaluje znění fiche č. 6 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských 

oblastech ze 7. výzvy Programu rozvoje venkova a případné vypořádání připomínek k fichi 

pracovníky MAS. 
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 2) Návrh změny č. 13 SCLLD 

 

Návrh změny obdrželi všichni členové Programového výboru MAS e-mailem. Předmětem změny je 

přesun zbylých 100 000 Kč alokovaných ve fichi č. 5 Projekty spolupráce do fiche č. 6, která bude 

vyhlašována. Zároveň jde o přesun z opatření 19.3.1 do opatření 19.2.1 Programu rozvoje venkova. 

Oficiální změna je tedy z hlediska pravidel programu nutná. Součástí změny je i návrh na vynulování 

indikátoru 92501 Celkové veřejné výdaje ve fichi č. 5. Změnu bude schvalovat Plénum poté, co ji 

projednal Programový výbor.  

 

Hlasování: Schvalujete, aby návrh změny č. 13 SCLLD byl předložen Plénu ke schválení? 

 

Pro: 7  Proti: 0 Zdržel se: 0  

 

Programový výbor MAS schvaluje, aby návrh změny č. 13 SCLLD byl předložen Plénu ke schválení. 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Marcela Machová 

Ověřila: Bc. Milena Koštejnová, předsedkyně Programového výboru 
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