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V Sobotce 2.3.2023 

 

Zápis 
z jednání Programového výboru MAS 

Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj, 
které se uskutečnilo 

hlasováním per rollam  
27.2.2023 od 14:00 hodin – 2.3.2023 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 
 Jan Lochman    Město Turnov 
 PhDr. Petra Černá Rynešová  Jezdecký oddíl Kněžmost 

 

Podle pravidel hlasování per rollam se nevyjádření se (mlčení) považuje za nesouhlas. 

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 

rollam, kterou umožňuje jednací řád Programového výboru v bodě 6.1, detaily jsou uvedeny ve 

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 hlasovala veřejný 

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

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

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

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

Město Turnov Jan Lochman Místní rozvoj, rozvoj školství a dopravy hlasoval veřejný 

Spolek Jarmark Dana Vejnárková Spolková činnost, kultura a sport hlasovala soukromý 
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Statutu Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj, v čl. 15. Z toho důvodu bylo rozhodnuto 

o jednání Programového výboru touto formou hlasování. 

Podklady pro jednání rozeslala z pověření předsedkyně Programového výboru paní Mileny 

Koštejnové pracovnice MAS Marcela Machová. 

 

Hlasovat bylo možno v časovém rozmezí 27.2.2023 14:00 – 2.3.2023 14:00. 

 

 

 

 1) Znění textu ze 7. výzvy Programu rozvoje venkova 

 

Znění výzvy č. 7 včetně příloh obdrželi všichni členové Programového výboru e-mailem. 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. Zároveň částka 

navržená ve výzvě odpovídá zbytkové alokaci, která v PRV v současném programovém období zbývá. 

Uváděná částka je aktuální k dnešnímu dni, počítáme, že se ještě před vyhlášením výzvy může změnit 

a byli bychom rádi, kdyby Programový výbor svým usnesením takovou změnu umožnil. 

 

Hlasování: Schvalujete znění výzvy č. 7 Programu rozvoje venkova a případné vypořádání 

připomínek pracovníky MAS a změnu výše alokace na základě aktuální situace? 

 

Pro: 6  Proti: 1  Zdržel se: 0 

 

Programový výbor MAS schvaluje znění výzvy č. 7 Programu rozvoje venkova a případné 

vypořádání připomínek pracovníky MAS a změnu výše alokace na základě aktuální situace. 

 

 

 

 2) Zpráva o plnění integrované strategie 

 

Zprávu všichni členové Programového výboru obdrželi e-mailem. Zpráva ukazuje pokrok v realizaci 

Strategie za období 1.7.-31.12.2022. Zpráva byla na řídící orgán podána 20.1.2023 a schválena 

30.1.2023. 

 

Hlasování: Schvalujete 12. Zprávu o plnění integrované strategie za období 1.7.-31.12.2022? 

 

Pro: 6  Proti: 1  Zdržel se: 0 
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Programový výbor MAS schvaluje 12. Zprávu o plnění integrované strategie za období 1.7.-

31.12.2022. 

 

 

 

 3) Návrh rozdělení alokací pro IROP 2021-2027 

 

Návrh všichni členové Programového výboru obdrželi e-mailem. Nyní se navrhuje rozdělení 70 % 

alokace na celé období. Tento návrh vychází z průzkumu absorpční kapacity v území. Rozdělení 

alokací bude dne 7.3.2023 schvalovat Plénum. 

 

Hlasování: Schvalujete, aby návrh rozdělení alokací byl v tomto znění předložen Plénu ke 

schválení? 

 

Pro: 6  Proti: 1  Zdržel se: 0 

 

Programový výbor MAS schvaluje, aby návrh rozdělení alokací byl v tomto znění předložen Plénu 

ke schválení. 

 

 

 
 

Zapsala: Marcela Machová 

Ověřila: Bc. Milena Koštejnová, předsedkyně Programového výboru 
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