korespondenční hlasování - rozhodování per rollam, dne 3.2.2021
Vážení členové správní rady MAS Podbrdsko,
žádám správní radu MAS Podbrdsko o hlasování k následujícímu usnesení korespondenční formou
hlasování, tj. rozhodováním per rollam. Důvody rozhodování per rollam:
1) Schválení modifikace 4. Výzvy MAS v IROP – resp. navýšení alokace MAS
Předsedkyně/svolavatel zasedání:
Zapisovatelka:
Ověřovatelé:

Markéta Balková
Jana Filinová
Dagmar Nesvedová, Ing. Gabriela Jeníčková

Předsedkyně zasedání Markéta Balková pověřila zapisovatelku Janu Filinovou rozesláním informačních
emailů a vyřízením celého hlasování po stránce administrativní.
Hlasování je usnášeníschopné - viz příloha č. 1 zápisu Poměr hlasovacích práv. Vyjádření účastníků
hlasování je platné i bez podpisu. Jednotlivé emaily s hlasováním účastníků hlasování jsou přílohou
zápisu č. 2.
Hlasování formou odpovědi na email probíhá v čase od 1.2. do 3.2.2021, max. do 12:00 hodin.
Vaše vyjádření:
hlasuji pro návrh
hlasuji proti návrhu
zdržuji se hlasování
Nedoručí-li člen správní rady ve stanovené lhůtě své vyjádření nebo souhlas s návrhem usnesení,
platí, že s návrhem nesouhlasí.
1) Schválení modifikace 4. Výzvy MAS v IROP – resp. navýšení alokace MAS
Na základě projednání s manažerkou na Řídícím orgánu IROP můžeme navýšit alokaci 4. Výzvy MAS
v IROP. Alokace Výzvy z IROP může být dle komunikace s Řídícím orgánem IROP navýšena o
zůstatkovou hodnotu na opatření A.1.1 Strategie MAS - tedy v opatření na podporu vzdělávání, dle
kterého je současná Výzva MAS v IROP vyhlášena.
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Projekt ZŠ Rožmitál, který byl vybrán v předchozí Výzvě IROP na podporu vzdělávání, podal ke konci
roku 2020 Žádost o platbu na částku o cca 460tis. Kč nižší, neboť finance v projektu neutratili celé.
Tedy nám vznikl zůstatek alokace a o tento zůstatek lze navýšit současnou Výzvu MAS z IROP.
Výzva MAS z IROP - příjem žádostí ukončen ke dni 15.12.2020. Do výzvy se přihlásily 3 projekty:
Obec Chraštice - projekt na venkovní učebnu v ZŠ CHRAŠTICE
Město Březnice - projekt MŠ BŘEZNICE
Obec Milín - projekt ZŠ Milín
Celkem se jedná o projekty ve výši 7.946.170,50 Kč (= toto je částka alokace MAS, bez 5% spoluúčasti)
Alokace Výzvy MAS je nyní ve výši 6.968.978,- Kč.
Vzhledem k tomu, že 4. Výzva MAS v IROP je v hodnocení, je možné navýšit alokaci výzvy o úsporu
z jiného projektu.

Současná vyhlášená 4. Výzva MAS může být tedy modifikována - tj. může být navýšena alokace výzvy
na částku 7.436.216,- Kč tak, abychom co nejefektivněji využili zbývající alokaci MAS v IROP na opatření
A.1.1 na podporu vzdělávání a dočerpali celou schválenou alokaci MAS v IROP.

NÁVRH USNESENÍ SR3/2021-1
Správní rada schvaluje modifikaci 4. výzvy MAS PODBRDSKO-IROP-Infrastruktura pro vzdělávání 2 (č.
490/06_16_075/CLLD_16_01_036) – bude navýšena alokace výzvy na částku 7.436.216,- Kč tak,
abychom co nejefektivněji využili zbývající alokaci MAS v IROP na opatření A.1.1 na podporu vzdělávání
a dočerpali celou schválenou alokaci MAS v IROP.

HLASOVÁNÍ:
1) Schválení modifikace 4. Výzvy MAS v IROP – resp. navýšení alokace MAS
USNESENÍ SR3/2021-1
Správní rada schvaluje modifikaci 4. výzvy MAS PODBRDSKO-IROP-Infrastruktura pro vzdělávání 2 (č.
490/06_16_075/CLLD_16_01_036) – bude navýšena alokace výzvy na částku 7.436.216,- Kč tak,
abychom co nejefektivněji využili zbývající alokaci MAS v IROP na opatření A.1.1 na podporu vzdělávání
a dočerpali celou schválenou alokaci MAS v IROP.
HLASOVÁNÍ:

PRO: 7

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0
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ČLEN
Obec Hvožďany předsedkyně správní rady
Město Rožmitál
pod Třemšínem

ZMOCNĚNEC ČLENA

ZÁJMOVÁ
SKUPINA

Markéta Balková

HLASOVÁNÍ
SEKTOR

2

veřejný

x

2

veřejný

x

Pila Martinice, s.r.o.

Ing. Bořek Bierhanzl

2

soukromý

Město Březnice

Ing. Petr Procházka

2

veřejný

Obec Lazsko

PhDr. František Bártík

4

veřejný

3

soukromý

4

neziskový

3

soukromý

4

soukromý

Ing. Petr Chotívka
SDH Tušovice

Ing. Ladislav Švejda

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

Dagmar Nesvedová

hlasuji
pro
návrh

hlasuji zdržuji se
proti hlasování
návrhu

x
Neúčast na hlasování
z důvodu střetu zájmů
x
Neúčast na hlasování
z důvodu střetu zájmů
x
x
x

Přílohy:
1. Hlasovací práva
2. Jednotlivé emaily s hlasováním účastníků hlasování

Předsedkyně/svolavatel zasedání: Markéta Balková

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

Zapisovatelka: Jana Filinová

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

Ověřovatelé:

Dagmar Nesvedová

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

Ing. Gabriela Jeníčková

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

V Rožmitále pod Třemšínem, dne 3.2.2021
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