ZÁPIS
z hlasování per rollam Programového výboru MAS
konaného ve dnech 30. dubna - 6. května 2021
Předseda MAS pověřil dne 30.4.2021 v souladu s čl. IX, bodem 9.8 aktuálně platných
Stanov MAS vedoucího zaměstnance strategie CLLD Mgr. Janu Mervartovou rozesláním
žádosti o možnosti hlasování per rollam o níže uvedeném předmětu:
Předmět rozhodnutí
•

Schválení modifikace Výzvy OPZ 3 - Prorodinná opatření II (výzva číslo
224/03_16_047/CLLD_15_01_071) tak, že dojde k posunu nejzazšího data pro
ukončení fyzické realizace projektu z 30. 09. 2022 na 30. 11. 2022 a zároveň v
této souvislosti pověřuje vedoucího zaměstnance strategie CLLD provedením
úprav v dokumentaci k výzvě a v systému MS2014+ na základě požadavků ŘO
OPZ.

•

Schválení

modifikace

Výzvy

OPZ

4

-

Sociální

podnikání

I

(výzva

číslo

223/03_16_047/CLLD_15_01_071) tak, že dojde k posunu nejzazšího data pro
ukončení fyzické realizace projektu z 31. 12. 2020 na 30. 6. 2023 a zároveň v této
souvislosti pověřuje vedoucího zaměstnance strategie CLLD provedením úprav v
dokumentaci k výzvě a v systému MS2014+ na základě požadavků ŘO OPZ.
Místní akční skupina POHODA venkova, z.s. obdržela od žadatelů Mateřské centrum Na
zámečku, o.p.s. (projekt "Příměstské tábory v MC Na zámečku" v rámci Výzvy OPZ 3) a
Na dobré cestě s.r.o. (projekt "Sociální podnik - kavárna" v rámci Výzvy OPZ 4) žádosti o
posun ukončení termínu realizace projektu, a to z důvodu nepříznivé epidemiologické
situace v ČR spojené s výskytem COVID-19, která má negativní dopad na realizaci
uvedených projektů. Žadatel Mateřské centrum Na zámečku, o.p.s. žádá o posun termínu
pro ukončení realizace projektu z 31. 10. 2021 na 30. 11. 2022 a žadatel Na dobré cestě
s.r.o. žádá o posun termínu pro ukončení realizace projektu z 31.3. 2023 na 30.6. 2023.
Aby bylo možné ze strany MAS vydat kladné stanovisko k těmto žádostem, je zapotřebí
nejprve provést modifikaci obou výše uvedených výzev OPZ, což musí být schváleno
Programovým výborem.
Tato žádost byla odeslána dne 30.4.2021, přičemž do 3.5.2021 všichni členové
Programového výboru MAS schválili možnost hlasovat per rollam o výše uvedeném
předmětu.
Na základě toho byl dne 3.5.2021 vedoucím zaměstnancem strategie CLLD Mgr. Janou
Mervartovou rozeslán návrh na přijetí usnesení o schválení modifikace Výzvy OPZ 3 a
OPZ 4.
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Do hlasování per rollam se zapojilo všech 11 členů Programového výboru, jejichž složení
bylo následující:
Sektor

Počet

Hlasovací práva

Veřejný

5

45,45%

Soukromý

6

54,55%

11

100%

CELKEM
Zájmová skupina

Počet

Hlasovací práva

Základní vybavenost obcí, veřejná správa a spolupráce

5

45,45%

Služby pro obyvatele a návštěvníky vč. cestovního ruchu

4

36,37%

Zemědělské a nezemědělské podnikání, zaměstnanost,

2

18,18%

11

100%

lesnictví a péče o krajinu a profesní vzdělávání
CELKEM

Hlasování probíhalo podle instrukcí zaslaných vedoucím zaměstnancem strategie CLLD ve
dnech 30.4.-6.5.2021, přičemž součástí přílohy byly podklady k projednávanému bodu.
Hlasování probíhalo formou e-mailových odpovědí, které byly zasílány na adresu
manager@pohodavenkova.cz.
Nejzazší termín pro zaslání odpovědí byl stanoven na čtvrtek dne 6.5.2021 do 17 hod.
Návrh Usnesení č. 21/PV-per rollam/003
Programový výbor MAS-Pv schvaluje modifikaci Výzvy OPZ 3 - Prorodinná
opatření II (výzva číslo 224/03_16_047/CLLD_15_01_071) tak, že dojde k
posunu nejzazšího data pro ukončení fyzické realizace projektu z 30. 09. 2022
na 30. 11. 2022 a zároveň v této souvislosti pověřuje vedoucího zaměstnance
strategie CLLD provedením úprav v dokumentaci k výzvě a v systému MS2014+
na základě požadavků ŘO OPZ.
Návrh Usnesení č. 21/PV-per rollam/004
Programový výbor MAS-Pv schvaluje modifikaci Výzvy OPZ 4 - Sociální
podnikání I (výzva číslo 223/03_16_047/CLLD_15_01_071) tak, že dojde k
posunu nejzazšího data pro ukončení fyzické realizace projektu z 31. 12. 2020
na 30. 6. 2023 a zároveň v této souvislosti pověřuje vedoucího zaměstnance
strategie CLLD provedením úprav v dokumentaci k výzvě a v systému MS2014+
na základě požadavků ŘO OPZ.
Zúčastnili se: Ing. Jiří Čtvrtečka (EKOFARMA Strakovec s.r.o.), Ondřej Daněk, DiS.
(Joseph Michael Barton Dobenin), Bc. Zdeněk Drašnar (MĚSTYS NOVÝ HRÁDEK),
Ing. Libor Hovorka (Město Nové Město nad Metují), Vít Klouček, DiS. (SH ČMS - Sbor
dobrovolných hasičů Olešnice v Orlických horách), Alena Rejzková Křížová (Obec Deštné
v Orlických horách), Ing. Jiří Petr (OSVČ), Miroslav Sixta (Město Dobruška), Martin
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Struhař (Spolek Velká Deštná), Šárka Škrabalová (Město Opočno), Ing. Miloš Vondřejc
(Tělocvičná jednota Sokol Nový Hrádek).
Celkem: 11 členů Programového výboru, hlasování bylo ukončeno 6.5.2021.
Výsledek hlasování
PRO: 11
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. 21/PV-per rollam/003 a Usnesení č. 21/PV-per rollam/004 byla přijata.

podepsal Mgr.
Mgr. Jana Digitálně
Jana Mervartová
Datum: 2021.05.06
Mervartová
10:47:55 +02'00'
………………………………………………………….

Zapsala:

Mgr. Jana Mervartová,
vedoucí zaměstnanec strategie CLLD
Průběh hlasování per rollam ověřil a zápis schválil:

Zdeněk
Drašnar

Digitálně podepsal Zdeněk Drašnar
Datum: 2021.05.06 13:35:30 +02'00'

………………………………………………………….
Bc. Zdeněk Drašnar,
osoba zastupující předsedu MĚSTYS NOVÝ HRÁDEK při výkonu funkce
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