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Zápis z jednání Rozhodovacího orgánu MAS Krušné hory 
 

Datum jednání:  18. 10. 2018 

Čas jednání:  10:15 hod.  

Místo jednání:   kancelář MAS, Brigádnická 709, 363 01 Ostrov  

Přítomni:  dle prezenční listiny 

 

Přítomné přivítala Ing. Jana Urbánková, vedoucí manažerka SCLLD a ředitelka společnosti MAS Krušné 

hory a zahájila jednání tím, že prohlásila Rozhodovací orgán za usnášeníschopnou. Poté všechny členy 

a přítomné seznámila s programem jednání v níže uvedeném znění: 

 

Program RO: 

1. Schválení zapisovatele a ověřovatele zápisu 

2. Schválení programu jednání 

3. Schválení harmonogramu výzev MAS pro IROP na 2. pololetí 2018 a 1. pololetí 2019 

4. Schválení výzev v rámci třetího kola výzev IROP: 

12. výzva MAS Krušné hory – IROP – Doprava III. 

13. výzva MAS Krušné hory – IROP – Vzdělávání III. 

14. výzva MAS Krušné hory – IROP – Památky III. 

15. výzva MAS Krušné hory – IROP – IZS III. 

5. Diskuze, různé 

 

 

1. Schválení zapisovatele a ověřovatele 
Ing. Jana Urbánková navrhla Rozhodovacímu orgánu Bc. Lenku Vaňkovou jako zapisovatelku zápisu a 

paní Ing. Kateřinu Krumphanzlovou jako ověřovatelku zápisu. 

 

Návrh usnesení: 

Rozhodovací orgán MAS Krušné hory schvaluje zapisovatele jednání Bc. Lenku Vaňkovou a 

ověřovatelku zápisu paní Ing. Kateřinu Krumphanzlovou. 

 

K návrhu nebyly žádné připomínky. 

 

Usnesení RO č. 52/10/2018 ze dne 18. 10. 2018: 

Rozhodovací orgán MAS Krušné hory schvaluje zapisovatele jednání paní Bc. Lenku Vaňkovou a 

ověřovatelku zápisu paní Ing. Kateřinu Krumphanzlovou. 

 

Výsledek hlasování:   pro  2   proti 0  zdržel se       0 

 

2. Schválení programu jednání 
Ing. Jana Urbánková předložila ke schválení návrh programu jednání, který byl součástí pozvánky 

zaslané členům Rozhodovacího orgánu předem elektronicky. Rozhodovací orgán hlasoval o výše 

uvedeném programu jednání. 

 

Návrh usnesení: 

Rozhodovací orgán MAS Krušné hory schvaluje výše uvedený program jednání. 
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K návrhu nebyly žádné připomínky. 

 

Usnesení RO č. 53/10/2018 ze dne 18. 10. 2018: 

Rozhodovací orgán MAS Krušné hory schvaluje výše uvedený program jednání. 

 

Výsledek hlasování: pro 2   proti       0  zdržel se        0 

 

3. Schválení harmonogramu výzev MAS pro IROP na 2. pololetí 2018 a 1. 

pololetí 2019 
Ing. Urbánková informovala členy Rozhodovacího orgánu o návrhu harmonogramu výzev 

z programového rámce IROP. Předkládaný harmonogram výzev z programového rámce IROP je 

zpracován na období 2. pololetí 2018 - 1. pololetí 2019. Návrh alokací na jednotlivé výzvy zahrnuje jak 

částku z Evropského fondu pro regionální rozvoj (95%), tak i vlastní spolufinancování žadatele (5%). 

Návrh respektuje změnu Strategie MAS, která byla provedena v r. 2018 a která řešila přesun finančních 

prostředků mezi jednotlivými opatřeními IROP na základě aktuálních potřeb a šetření v území MAS.  

Dle aktuálních nadřazených výzev ŘO musejí MAS své další výzvy vyhlásit tak, aby k 31.12.2019 byly 

nejzazší termíny k podávání žádostí o dotace. Pak už žádné další výzvy MAS vyhlásit nemůže. 

 

Návrh usnesení: 

Rozhodovací orgán MAS Krušné hory projednal a schvaluje Harmonogram výzev z programového 

rámce IROP na období 2. pololetí 2018 - 1. pololetí 2019, v předloženém znění. 

 

K návrhu nebyly žádné připomínky. 

 

Usnesení RO č.  54/10/2018 ze dne 18. 10. 2018   

Rozhodovací orgán MAS Krušné hory projednal a schvaluje Harmonogram výzev z programového 

rámce IROP na období 2. pololetí 2018 - 1. pololetí 2019, v předloženém znění. 

Výsledek hlasování:  pro 2   proti 0  zdržel se       0  

 

4. Schválení výzev v rámci třetího kola výzev IROP: 
Rozhodovacímu orgánu byl předložen k projednání návrh jednotlivých výzev 3. kola z programového 

rámce IROP včetně všech souvisejících příloh výzev. Od minulých výzev došlo ze strany ŘO k úpravám 

základních formulářů a vzorů pro výzvy i k postupu projednávání a připomínkování výzev. Oproti 

předchozímu kolu výzev došlo ze strany ŘO ke změně metodik a postupů, které musejí být MAS 

zohledněny. Výzvy jsou projednávány, v souladu s Interními postupy, s ŘO IROP. Návrhy výzev 

respektují Harmonogram výzev IROP na období 2. pololetí 2018 - 1. pololetí 2019 a naplánované 

finanční alokace na jednotlivé výzvy vycházejí z aktuálního stavu v jednotlivých opatřeních SCLLD 

v rámci IROP. Přehled čerpání a stavů projektů v jednotlivých opatřeních SCLLD v rámci IROP byl 

členům RO předložen. 

 
12. výzva MAS Krušné hory – IROP – Doprava III. 
Návrh usnesení: 

Rozhodovací orgán MAS Krušné hory projednal a schvaluje 12. výzvu MAS Krušné hory – IROP – Dobře 

udržovaný veřejný prostor a fungující dopravní a technická infrastruktura III. Rozhodovací orgán MAS 
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Krušné hory ukládá manažerce pro programový rámec IROP předložit výzvu ŘO k připomínkování a 

případné připomínky ŘO zapracovat do výzvy. V případě, že tyto připomínky budou zásadně měnit 

finanční alokaci na výzvu, zacílení podpory a způsob hodnocení projektů, ukládá Rozhodovací orgán 

MAS Krušné hory manažerce o těchto úpravách informovat Rozhodovací orgán MAS Krušné hory. 

 

K návrhu nebyly žádné připomínky. 

 

Usnesení RO č. 55/10/2018 ze dne 18. 10. 2018   

Rozhodovací orgán MAS Krušné hory projednal a schvaluje 12. výzvu MAS Krušné hory – IROP – Dobře 

udržovaný veřejný prostor a fungující dopravní a technická infrastruktura III. Rozhodovací orgán MAS 

Krušné hory ukládá manažerce pro programový rámec IROP předložit výzvu ŘO k připomínkování a 

případné připomínky ŘO zapracovat do výzvy. V případě, že tyto připomínky budou zásadně měnit 

finanční alokaci na výzvu, zacílení podpory a způsob hodnocení projektů, ukládá Rozhodovací orgán 

MAS Krušné hory manažerce o těchto úpravách informovat Rozhodovací orgán MAS Krušné hory.  

 

Výsledek hlasování:  pro 2   proti 0  zdržel se      0 

 
13. výzva MAS Krušné hory – IROP – Vzdělávání III. 
Návrh usnesení: 

Rozhodovací orgán MAS Krušné hory projednal a schvaluje 13. výzvu MAS Krušné hory – IROP – Kvalitní 

vzdělávací struktura a vzdělávání III. Rozhodovací orgán MAS Krušné hory ukládá manažerce pro 

programový rámec IROP předložit výzvu ŘO k připomínkování a případné připomínky ŘO zapracovat 

do výzvy. V případě, že tyto připomínky budou zásadně měnit finanční alokaci na výzvu, zacílení 

podpory a způsob hodnocení projektů, ukládá Rozhodovací orgán MAS Krušné hory manažerce o 

těchto úpravách informovat Rozhodovací orgán MAS Krušné hory. 

 
K návrhu nebyly žádné připomínky. 

 

Usnesení RO č. 56/10/2018 ze dne 18. 10. 2018   

Rozhodovací orgán MAS Krušné hory projednal a schvaluje 13. výzvu MAS Krušné hory – IROP – Kvalitní 

vzdělávací struktura a vzdělávání III. Rozhodovací orgán MAS Krušné hory ukládá manažerce pro 

programový rámec IROP předložit výzvu ŘO k připomínkování a případné připomínky ŘO zapracovat 

do výzvy. V případě, že tyto připomínky budou zásadně měnit finanční alokaci na výzvu, zacílení 

podpory a způsob hodnocení projektů, ukládá Rozhodovací orgán MAS Krušné hory manažerce o 

těchto úpravách informovat Rozhodovací orgán MAS Krušné hory.  

 

Výsledek hlasování:  pro 2   proti 0  zdržel se      0 

 
14. výzva MAS Krušné hory – IROP – Památky III. 
Návrh usnesení: 

Rozhodovací orgán MAS Krušné hory projednal a schvaluje 14. výzvu MAS Krušné hory – IROP – 

Udržované kulturní, historické, technické a hornické památky III. Rozhodovací orgán MAS Krušné hory 

ukládá manažerce pro programový rámec IROP předložit výzvu ŘO k připomínkování a případné 

připomínky ŘO zapracovat do výzvy. V případě, že tyto připomínky budou zásadně měnit finanční 
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alokaci na výzvu, zacílení podpory a způsob hodnocení projektů, ukládá Rozhodovací orgán MAS 

Krušné hory manažerce o těchto úpravách informovat Rozhodovací orgán MAS Krušné hory. 
 

K návrhu nebyly žádné připomínky. 
 

 

Usnesení RO č. 57/10/2018 ze dne 18. 10. 2018   

Rozhodovací orgán MAS Krušné hory projednal a schvaluje 14. výzvu MAS Krušné hory – IROP – 

Udržované kulturní, historické, technické a hornické památky III. Rozhodovací orgán MAS Krušné hory 

ukládá manažerce pro programový rámec IROP předložit výzvu ŘO k připomínkování a případné 

připomínky ŘO zapracovat do výzvy. V případě, že tyto připomínky budou zásadně měnit finanční 

alokaci na výzvu, zacílení podpory a způsob hodnocení projektů, ukládá Rozhodovací orgán MAS 

Krušné hory manažerce o těchto úpravách informovat Rozhodovací orgán MAS Krušné hory. 

 

Výsledek hlasování:  pro 2   proti 0  zdržel se      0 

 

15. výzva MAS Krušné hory – IROP – IZS III. 
Návrh usnesení: 

Rozhodovací orgán MAS Krušné hory projednal a schvaluje 15. výzvu MAS Krušné hory – IROP – 

Zlepšení prevence rizik a jejich předcházení a zlepšení ochrany území a obyvatelstva – III. Rozhodovací 

orgán MAS Krušné hory ukládá manažerce pro programový rámec IROP předložit výzvu ŘO 

k připomínkování a případné připomínky ŘO zapracovat do výzvy. V případě, že tyto připomínky budou 

zásadně měnit finanční alokaci na výzvu, zacílení podpory a způsob hodnocení projektů, ukládá 

Rozhodovací orgán MAS Krušné hory manažerce o těchto úpravách informovat Rozhodovací orgán 

MAS Krušné hory. 

 
K návrhu nebyly žádné připomínky. 

 

Usnesení RO č. 58/10/2018 ze dne 18. 10. 2018   

Rozhodovací orgán MAS Krušné hory projednal a schvaluje 15. výzvu MAS Krušné hory – IROP – 

Zlepšení prevence rizik a jejich předcházení a zlepšení ochrany území a obyvatelstva – III. Rozhodovací 

orgán MAS Krušné hory ukládá manažerce pro programový rámec IROP předložit výzvu ŘO 

k připomínkování a případné připomínky ŘO zapracovat do výzvy. V případě, že tyto připomínky budou 

zásadně měnit finanční alokaci na výzvu, zacílení podpory a způsob hodnocení projektů, ukládá 

Rozhodovací orgán MAS Krušné hory manažerce o těchto úpravách informovat Rozhodovací orgán 

MAS Krušné hory. 

 

Výsledek hlasování:  pro 2   proti 0  zdržel se      0 

 

5. Diskuze, různé 
 

Jednání bylo ukončeno v 11:00 hodin. 

 

Zapsala:      Bc. Lenka Vaňková                                      ..……………………………………… 

                                       Podpis 
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Ověřovatel zápisu:  Ing. Kateřina Krumphanzlová  ……………………………………….. 

   Podpis 

 

Předseda Rozhodovacího orgánu MAS Krušné hory, o.p.s.: 

                              Ing. Kateřina Krumphanzlová  ………………………………………..                                    

   Podpis 


