korespondenční hlasování - rozhodování per rollam
hlasování proběhlo dne 30.6.2020
Vážení členové správní rady MAS Podbrdsko,
žádám správní radu MAS Podbrdsko o hlasování k následujícím usnesení korespondenční formou
hlasování, tj. rozhodováním per rollam.
1. Důvodem je urychlení jednání a přípravy poslední Výzvy MAS v IROP.
2. Důvod - Janě Novotné končí smlouva na DPČ K 30.6.2020 - prosím o schválení DPP na další období
jednoho roku 1.7.2020-30.6.2021.
Předsedkyně/svolavatel zasedání:
Zapisovatelka:
Ověřovatelé:

Markéta Balková
Jana Filinová
Ing. Petr Chotívka, Ing. Ladislav Švejda

Předsedkyně zasedání Markéta Balková pověřila zapisovatelku Janu Filinovou rozesláním hlasovacích
emailů a vyřízením celého hlasování po stránce administrativní.
Pravidla hlasování per rollam jsou dána platným Jednacím řádem orgánů MAS - výtah z pravidel:
• Hlasování per rollam probíhá emailem výhradně přes adresu hlas@maspodbrdsko.cz.
• Pro ověření usnášeníschopnosti je nutno, abyste do neděle 28.6.2020 12:00 hodin zaslali na
email hlas@maspodbrdsko.cz odpověď, že se zúčastníte hlasování per rollam + máte čas také
na prostudování podkladů k hlasování, které jsou přílohou podkladového emailu.
• Bude posouzena usnášeníschopnost jednání per rollam a následně bude zaslán hlasovací email
s instrukcemi.
• Samotné hlasování bude probíhat od 29.6.-30.6.2020, 12:00 hodin.
• Vaše hlasování bude odesláno prostřednictvím "Odpovědět" na podkladový email a musí zde
být vyznačena hlasovací vůle uvedením textu „hlasuji pro návrh“, „hlasuji proti návrhu“,
případně „zdržuji se hlasování“. Vyjádření účastníků hlasování je platné i bez podpisu.
• PROSÍM ODPOVÍTE NA EMAIL S INSTRUKCEMI Z NEDĚLE 28.6. A ZAKŘÍŽKUJETE ZDE U JEDNOTL.
USNESENÍ VAŠE HLASOVÁNÍ!!
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1. Změna Strategie MAS Podbrdsko - Programový rámec IROP
V souvislosti s přípravou druhé výzvy MAS Podbrdsko z Operačního programu IROP na podporu
vzdělávání po konzultaci na Řídícím orgánu IROP vyvstala potřeba změny Strategie komunitně
vedeného místního rozvoje MAS Podbrdsko 2014-2020 - Programový rámec IROP, opatření A. 1. 1
Stabilizace sítě a vybavenost školských zařízení na území MAS Podbrdsko.
Konkrétně se jedná o rozšíření popisu typu podporovaných projektů, které mají být v území MAS
realizovány, o tyto body umožňující podporu větší šíři projektových záměrů:
• Stávající text „Pořízení vybavení mateřských škol (v případě, že projekt současně řeší rozšíření
kapacity školy)“, bude rozšířen na tuto podobu (přidané aktivity jsou označené tučně):
„Stavby, stavební úpravy, pořízení vybavení mateřských škol (v případě, že projekt současně
řeší rozšíření kapacity školy). Součástí projektu na stavbu či stavební úpravy infrastruktury
pro předškolní zařízení mohou být úpravy venkovního prostranství (zeleň, herní prvky).
Součástí projektu může být i pořízení kompenzačních pomůcek a kompenzačního vybavení.“
• Stávající text „Rekonstrukce, stavební úpravy, modernizace a pořízení vybavení učeben v
zařízeních ZŠ. Jedná se o učebny v klíčových kompetencích, resp. o stavební úpravy učeben,
pořízení vybavení pro zajištění rozvoje žáků v oblastech komunikace v cizích jazycích, v
oblastech technických a řemeslných oborů, přírodních věd, ve schopnosti práce s digitálními
technologiemi.“ bude rozšířen na tuto podobu (přidané aktivity jsou označeny tučně):
„Rekonstrukce, stavební úpravy, modernizace a pořízení vybavení učeben v zařízeních ZŠ. Jedná
se o učebny v klíčových kompetencích, resp. o stavební úpravy učeben, pořízení vybavení pro
zajištění rozvoje žáků v oblastech komunikace v cizích jazycích, v oblastech technických a
řemeslných oborů, přírodních věd, ve schopnosti práce s digitálními technologiemi. Zajištění
vnitřní konektivity škol a připojení k internetu – rozvoj vnitřní konektivity v prostorách škol a
školských zařízení a připojení k internetu. Součástí projektu může být i pořízení
kompenzačních pomůcek a kompenzačního vybavení pro děti se SVP.“
NÁVRH USNESENÍ:
Správní rada schvaluje navrženou změnu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na území
MAS Podbrdsko 2014-2020 - Programový rámec IROP, opatření A. 1. 1 Stabilizace sítě a vybavenost
školských zařízení na území MAS Podbrdsko o rozšíření popisu typu podporovaných projektů. Dokument
s Programovým rámcem IROP je přílohou č. 1 tohoto zápisu.

2. Dohoda o provedení práce Jany Novotné
DPČ Jany Novotné byla sjednána na období 1.11.2019 - 30.6.2020 s možností prodloužení. Jednalo se
o DPČ v rámci projektu „MAS Podbrdsko - II. provozní a animační výdaje 2019-2023“ (č.
CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0011105).
Návrh - uzavřít na 1 rok (1.7.2020-30.6.2021) DPP s Janou Novotnou s tím, že dále bude smlouva (DPP
nebo DPČ) v případě potřeby prodloužena.
max. 20h. týdně
DPP - Administrativní pracovnice (150,- Kč/ hodinu) Jana Novotná
(obvykle 30-40h. za měsíc)
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NÁVRH USNESENÍ:
Správní rada schvaluje DPP Jana Novotné v rámci projektu „MAS Podbrdsko - II. provozní a animační
výdaje 2019-2023“ (č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0011105) dle předloženého návrhu.

HLASOVÁNÍ KE DNI 30.6.2020:
Účast na hlasování - viz dokument v příloze č. 3 - Hlasovací práva.

1. Změna Strategie MAS Podbrdsko - Programový rámec IROP
USNESENÍ SR5/2020-1
Správní rada schvaluje navrženou změnu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na území
MAS Podbrdsko 2014-2020 - Programový rámec IROP, opatření A. 1. 1 Stabilizace sítě a vybavenost
školských zařízení na území MAS Podbrdsko o rozšíření popisu typu podporovaných projektů.
Dokument s Programovým rámcem IROP je přílohou č. 1 tohoto zápisu.
HLASOVÁNÍ:

PRO: 5

ČLEN
Obec Hvožďany - předseda
správní rady
Město Rožmitál
pod Třemšínem

PROTI:

ZDRŽEL SE:

ZMOCNĚNEC ČLENA

ZÁJMOVÁ
SKUPINA

HLASOVÁNÍ
SEKTOR

hlasuji
pro
návrh

Markéta Balková

2

veřejný

Ing. Josef Vondrášek

2

veřejný

Pila Martinice, s.r.o.

Ing. Bořek Bierhanzl

2

soukromý

Město Březnice

Ing. Petr Procházka

2

veřejný

Obec Milín

Ing. Vladimír Vojáček

3

veřejný

3

soukromý

X

4

neziskový

X

3

soukromý

X

4

soukromý

X

Ing. Petr Chotívka
SDH Tušovice

Ing. Ladislav Švejda

Ing. Gabriela Jeníčková
Kulturní gang Březnice, z.s.

Dagmar Nesvedová

hlasuji zdržuji se
proti hlasování
návrhu

X

2. Dohoda o provedení práce Jany Novotné
USNESENÍ SR5/2020-2
Správní rada schvaluje DPP Jana Novotné v rámci projektu „MAS Podbrdsko - II. provozní a animační
výdaje 2019-2023“ (č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0011105) dle předloženého návrhu.
HLASOVÁNÍ:

PRO: 5

PROTI:

ZDRŽEL SE:
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ČLEN
Obec Hvožďany - předseda
správní rady
Město Rožmitál
pod Třemšínem

ZMOCNĚNEC ČLENA

ZÁJMOVÁ
SKUPINA

HLASOVÁNÍ
SEKTOR

hlasuji
pro
návrh

Markéta Balková

2

veřejný

Ing. Josef Vondrášek

2

veřejný

Pila Martinice, s.r.o.

Ing. Bořek Bierhanzl

2

soukromý

Město Březnice

Ing. Petr Procházka

2

veřejný

Obec Milín

Ing. Vladimír Vojáček

3

veřejný

3

soukromý

X

4

neziskový

X

3

soukromý

X

4

soukromý

X

Ing. Petr Chotívka
SDH Tušovice

Ing. Ladislav Švejda

Ing. Gabriela Jeníčková
Kulturní gang Březnice, z.s.

Dagmar Nesvedová

hlasuji zdržuji se
proti hlasování
návrhu

X

Přílohy:
1. Dokument s Programovým rámcem IROP
2. Jednotlivé emaily s hlasováním účastníků hlasování
3. Hlasovací práva

Předsedkyně/svolavatel zasedání: Markéta Balková

---------------------------------------

Zapisovatelka: Jana Filinová

---------------------------------------

Ověřovatelé:

Ing. Petr Chotívka

---------------------------------------

Ing. Ladislav Švejda

---------------------------------------

V Rožmitále pod Třemšínem, dne 30.6.2020
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