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ZÁPIS 

z jednání Programového výboru 

Místní akční skupiny Rozvoj Krnovska (MAS) 

 

Datum a hodina konání: 15.2.2021 od 13:00 hodin                                                  

Místo konání: malý sál OÚ Osoblaha, Na Náměstí 106, 793 99 Osoblaha 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Usnášeníschopnost: jednání se účastnilo 5 členů Programového výboru 

Hosté: Martina Jalamasová, Ing. Jana Dokoupilová 

Návrh programu jednání: 

1. Zahájení (usnášeníschopnost, určení zapisovatele, ověřovatele zápisu, schválení 

programu) 

2. Školení hodnotitelů 

3. Výběr projektů IROP 

4. Monitorovací zpráva za rok 2020 

5. Příprava jednání Pléna MAS 

6. Různé, diskuse, závěr 

Ad 1) Zahájení 

Dle prezenční listiny přítomných členů je jednání usnášeníschopné, z 6 členného Programového 

výboru bylo přítomno 5 členů, předsedkyně, omluvená z účasti, pověřila vedením jednání a pořízením 

zápisu Martinu Jalamasovou, za ověřovatele zápisu byl navržen Petr Kristiník.  

Členům PV byl předložen návrh programu dnešního jednání. 

Usnesení: 

001/2021 - PV Programový výbor místní akční skupiny Rozvoj Krnovska schvaluje navržený program 

jednání, určuje Martinu Jalamasovou zapisovatelem a ověřovatelem zápisu Petra 

Kristiníka 

Hlasování:  

pro: 5   

usnesení 001/2021 – PV bylo schváleno 

Ad 2) Školení hodnotitelů 

Vedoucím zaměstnancem CLLD bylo provedeno školení hodnotitelů, ze kterého bude vypracován 

vlastní zápis, který bude přílohou tohoto dokumentu. 

Členové Programového výboru MAS byli seznámeni s Etickým kodexem hodnotitelů projektů v IROP 

všichni přítomní jej podepsali. 

Ing. Jana Dohnalová a Mgr. Petr Kristiník jsou ve střetu zájmu při hodnocení projektů ve 12. výzvě 

IROP IV. a nepodepsali Prohlášení o neexistenci střetu zájmu v IROP IV. 
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Nikdo ostatní z přítomných členů Programového výboru MAS není podjatý, ani ve střetu zájmů vůči 

projednávaným projektům a podepsali Prohlášení o neexistenci střetu zájmů v IROP. 

Ad 3) Výběr projektů v IROP 

Předsedajícím byl proveden přepočet hlasovacích práv přítomných členů Programového výboru MAS 

a bylo shledáno, že veřejný sektor, ani žádná ze zájmových skupin nemá více než 50 % hlasovacích 

práv. 

Ad 3.1) IROP I. – Bezpečná doprava 

Programový výbor projednal Seznam projektů v IROP I. navržený Výběrovou komisí MAS: 

 

Alokace na výzvu byla ve výši 6 168 519,37 Kč, požadované dotace jsou ve výši 11 445 725,- Kč, 

z důvodu nemožnosti navýšení alokace na výzvu je k podpoře vybrán jeden projekt a dva jsou 

zařazeny do zásobníku projektů.  

usnesení: 

002/2021 - PV Programový výbor MAS Rozvoj Krnovska schvaluje Seznam projektů v 9. Výzvě  

IROP I. Bezpečná doprava k podpoře   

Hlasování: 

Pro: 5    

usnesení 002/2021 – PV bylo schváleno 

 

Seznam schválených projektů v IROP I. 

Projekt č. Název projektu Název žadatele 
Právní 
forma 

žadatele 

Bodové 
hodnocení 

Celkové 
způsobilé 

výdaje 

Projekt 
doporučen k 

podpoře 
(ANO/ANO s 

výhradami/náh
radní/NE) 

Výhrady k 
podpoře / 
důvody 

nedoporučení 
projektu k 
podpoře 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_
038/0014756 

Radary – zvýšení 
bezpečnosti 

silniční dopravy 
v Dívčím Hradě 

obec Dívčí Hrad obec 20 372 608,- Kč Žádost o 
podporu 

doporučena k 
financování 

projekt 
doporučen k 
podpoře bez 

výhrad 

Seznam náhradních projektů v IROP I. 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_
038/0014886 

Zvýšení 
bezpečnosti na 
silnici III/4585 
v obci Zátor 

obec Zátor obec 20 6 168 519,- Kč žádost o 
podporu 

zařazena do 
zásobníku 
projektů 

nedostatečná 
alokace výzvy 

k podpoře 
projektu 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_
038/0014756 

Chodníky ve 
středu obce 

Hlinka 

obec Hlinka obec 20 4 904 598,- Kč žádost o 
podporu 

zařazena do 
zásobníku 
projektů 

nedostatečná 
alokace výzvy 

k podpoře 
projektu 

Seznam neschválených projektů v IROP I. 
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Ad 3.2) IROP II. – Podpora sociálním podnikům 

Programový výbor projednal Seznam projektů v IROP II. navržený Výběrovou komisí MAS: 

 

Alokace na výzvu byla ve výši 1 105 637,33 Kč, požadované dotace jsou ve výši 2 088 680,- Kč, 

z důvodu nemožnosti navýšení alokace na výzvu je k podpoře vybrán jeden projekt a druhý je zařazen 

do zásobníku projektů. 

usnesení: 

003/2021 - PV Programový výbor MAS Rozvoj Krnovska schvaluje Seznam projektů v IROP II. 

Podpora sociálním podnikům k podpoře   

Hlasování: 

Pro: 5      

usnesení 003/2020 – PV bylo schváleno 

 

 

 

 

 

 

 

Seznam schválených projektů v IROP II. 

Projekt č. Název projektu Název žadatele 
Právní 
forma 

žadatele 

Bodové 
hodnocení 

Celkové 
způsobilé 

výdaje 

Projekt 
doporučen k 

podpoře 
(ANO/ANO s 

výhradami/náh
radní/NE) 

Výhrady k 
podpoře / 
důvody 

nedoporučení 
projektu k 
podpoře 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_
074/0015838 

Cloudové 
uložiště 

Porta Ranger, 
z.ú. 

z.ú. 30 1 105 000 Kč Žádost o 
podporu 

doporučena k 
financování 

projekt 
doporučen k 
podpoře bez 

výhrad 

Seznam náhradních projektů v IROP II. 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_
074/0015926 

Recepce 
v Centru zdraví 

TGA Fit, s.r.o. s.r.o. 30 983 680 Kč žádost o 
podporu 

zařazena do 
zásobníku 
projektů 

nedostatečná 
alokace výzvy 

k podpoře 
projektu 

Seznam neschválených projektů v IROP II. 
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Ad 3.3) IROP III. – Zvyšování kvality a dostupnosti sociálních služeb 

Programový výbor projednal Seznam projektů v IROP III. navržený Výběrovou komisí MAS: 

 

Alokace na výzvu byla ve výši 5 975 531,47 Kč, požadovaná dotace je ve výši alokace a projekt je 

vybrán k podpoře.  

usnesení: 

004/2021 - PV Programový výbor MAS Rozvoj Krnovska schvaluje Seznam projektů v IROP III. 

Zvyšování kvality a dostupnosti sociálních služeb   

Hlasování: 

Pro:56      

usnesení 004/2021 – PV bylo schváleno 

 

 

 

 

 

 

 

Seznam schválených projektů v IROP III. 

Alokace na výzvu 5 975 531,47 Kč 

Projekt č. Název projektu 
Název 

žadatele 

Právní 
forma 

žadatele 

Bodové 
hodnocení 

Celkové 
způsobilé 

výdaje 

Projekt 
doporučen k 

podpoře 
(ANO/ANO s 

výhradami/náh
radní/NE) 

Výhrady k 
podpoře / 
důvody 

nedoporučení 
projektu k 
podpoře 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16
_072/0014956 

Výstavba zázemí pro 
poskytování 

sociálních služeb 
„Centrum Hrad“ 

obec Dívčí 
Hrad 

obec 35 5 975 531,47 
Kč 

Žádost o 
podporu 

doporučena k 
financování 

projekt 
doporučen k 
podpoře bez 

výhrad 

Seznam náhradních projektů v IROP III. 

        

Seznam neschválených projektů v IROP III. 
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Ad 3.4) IROP III. – Zvyšování kvality a dostupnosti vzdělávací infrastruktury 

Jednací místnost opustil podjatý hodnotitel Mgr. Petr Kristiník. 

Programový výbor projednal Seznam projektů v IROP IV. navržený Výběrovou komisí MAS: 

 

Alokace na výzvu byla ve výši 6 339 531,96 Kč, požadované dotace jsou ve výši 17 110 825,76 Kč, 

z důvodu nemožnosti navýšení alokace na výzvu jsou vybrány k podpoře tři projekty, dva jsou 

zařazeny do zásobníku a tři projekty nejsou vybrány k podpoře pro nedostatečnou alokaci prostředků 

na výzvu.  

Seznam schválených projektů v IROP IV. 

Projekt č. Název projektu 
Název 

žadatele 

Právní 
forma 

žadatele 

Bodové 
hodnocení 

Celkové 
způsobilé 

výdaje 

Projekt 
doporučen k 

podpoře 
(ANO/ANO s 

výhradami/náh
radní/NE) 

Výhrady k 
podpoře / 
důvody 

nedoporučení 
projektu k 
podpoře 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16
_075/0014733 

Modernizace učeben 
1. stupně ZŠ 

Holčovice 

ZŠ a MŠ 
Holčovice 

Příspěvková 
organizace 

30 1 299 842,05 
Kč 

Žádost o 
podporu 

doporučena k 
financování 

projekt 
doporučen k 
podpoře bez 

výhrad 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16
_075/0014881 

Modernizace 
odborných učeben na 
I. stupni ZŠ Žižkova 

ZŠ Žižkova, 
Krnov 

Příspěvková 
organizace 

30 1 542 396 Kč Žádost o 
podporu 

doporučena k 
financování 

projekt 
doporučen k 
podpoře bez 

výhrad 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16
_075/0014890 

Bezbariérové úpravy 
budovy ZŠ Zátor 

obec Zátor obec 30 1 083 075 Kč Žádost o 
podporu 

doporučena k 
financování 

projekt 
doporučen k 
podpoře bez 

výhrad 

Seznam náhradních projektů v IROP IV. 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16
_075/0015289 

Rozvoj odborného 
vzdělávání na ZŠ 
Město Albrechtice 

město Město 
Albrechtice 

obec 30 5 860 000 Kč Žádost o 
podporu 

zařazena do 
zásobníku 
projektů 

nedostatečná 
alokace výzvy 

k podpoře 
projektu 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16
_075/0015410 

Učíme se v zahradě MŠ a ZŠ Klíček školská 
právnická 

osoba 

30 1 632 499,37 
Kč 

Žádost o 
podporu 

zařazena do 
zásobníku 
projektů 

nedostatečná 
alokace výzvy 

k podpoře 
projektu 

Seznam neschválených projektů v IROP IV. 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16
_075/0015851 

Vybudování odborné 
učebny včetně 

zajištění 
bezbariérovosti ZŠ 

Jindřichov 

ZŠ a MŠ 
Jindřichov 

příspěvková 
organizace 

30 2 278 548,34 žádost o 
podporu nebyla 

vybrána k 
podpoře 

nedostatečná 
alokace výzvy 
k podpoře a 

naplnění 
zásobníku 
projektů 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16
_075/0015940 

Modernizace odborné 
výuky na ZŠ 
Třemešná 

ZŠ a MŠ 
Třemešná 

příspěvková 
organizace 

30 2 711 340 Kč žádost o 
podporu nebyla 

vybrána k 
podpoře 

nedostatečná 
alokace výzvy 
k podpoře a 

naplnění 
zásobníku 
projektů 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16
_075/0015941 

Venkovní učebna 
přírodních věd 

ZŠ a MŠ 
Osoblaha 

příspěvková 
organizace 

30 703 125 Kč žádost o 
podporu nebyla 

vybrána k 
podpoře 

nedostatečná 
alokace výzvy 
k podpoře a 

naplnění 
zásobníku 
projektů 
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usnesení: 

005/2021 - PV Programový výbor MAS Rozvoj Krnovska schvaluje Seznam projektů v IROP IV. 

Zvyšování kvality a dostupnosti vzdělávací infrastruktury   

Hlasování: 

Pro: 4  Nehlasoval: 1 (Kristiník)     

usnesení 005/2021 – PV bylo schváleno 

Ad 4) Monitorovací zpráva za rok 2020 

Do jednací místnosti se vrátil Mgr. Kristiník. Členové obdrželi s pozvánkou Monitorovací zprávu o 

činnosti MAS v roce 2020, projednali ji a nevznesli žádné připomínky. Zpráva bude součástí Výroční 

zprávy Rozvoj Krnovska o.p.s. za rok 2020. 

Ad 5) Příprava jednání Pléna MAS 

Jednání pléna bylo naplánováno na 14. 4. 202, místo ještě bude upřesněno v závislosti na 

epidemiologická opatření přijatá Vládou ČR, pozvánka bude partnerům MAS zaslána v průběhu 

měsíce března. Návrhy seznamů pro volbu členů povinných orgánů budou mít nastaveny termín pro 

připomínkování. 

Program Pléna: 

1. Zahájení 

2. Volba členů všech povinných orgánů MAS  

3. Monitorovací zpráva o činnosti MAS za rok 2020 

4. Změny SCLLD 

5. SCLLD 21+ 

6. Členské příspěvky partnerů 

7. Různé, diskuse, závěr 

 

Ad 6) Různé, diskuse, závěr 

 příprava 6. výzvy PRV – členové PV projednali návrh textu 6. výzvy PRV a preferenční 

kritéria pro jednotlivé Fiche 

usnesení 

006/2021 - PV Programový výbor MAS Rozvoj Krnovska schvaluje přesun nedočerpaných 

prostředků z Fiche 5  do Fiche 2 

Hlasování: 

Pro: 5       

usnesení 006/2021 – PV bylo schváleno 

usnesení: 

007/2021 - PV Programový výbor MAS Rozvoj Krnovska schvaluje text 6. Výzvy PRV a stanoví 

preferenční kritéria pro jednotlivé Fiche 

Hlasování: 

Pro: 5       

usnesení 007/2021 – PV bylo schváleno 
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 členové byli informováni o stavu vyjednávání OP pro CLLD na období 21+, prezentace bude 

zaslána spolu se zápisem z jednání 

 členové byli informováni o stavu zpracování koncepční části SCLLD 21+, po dokončení bude 

dokument zaslán partnerům MAS k připomínkování 

 příští jednání bude svoláno dle potřeb 

 jednání bylo ukončeno v 16:00 hodin 

 

 

 

 

 

Zapsala:   Martina Jalamasová  ...................................  

Ověřovatel zápisu:  Petr Kristiník   ................................... 


