
 
Zápis z Výkonné rady projektů 11. Výzvy IROP  MAS Kyjovské Slovácko v pohybu; 

Identifikace Výzvy: 

11.výzva MAS Kyjovské Slovácko v pohybu-IROP-cyklodoprava 

číslo výzvy MAS: 534/06_16_038/CLLD_16_01_079 

Zápis: 

Z důvodu mimořádné situace vyvolané epidemií nemoci Covid-19 a souvisejících omezujících opatření 

zavedených ze strany státu, bylo původně plánované jednání Výkonné rady MAS k 11. výzvě IROP 

s názvem: „11.výzva MAS Kyjovské Slovácko v pohybu-IROP-cyklodoprava“ zrušeno a nahrazeno dle 

Stanov spolku – oddílu XII., čl. 8 hlasováním Per rollam (korespondenční hlasování). 

Před samotným hlasováním Per rollam byli všichni členové Výkonné rady telefonicky kontaktování 

předsedkyní spolku s informacemi o hlasování, za účelem proškolení a zjištění možného střetu zájmu 

vůči žadatelům, kteří podali projekty do výzvy. Možný střet zájmu neoznámil žádný člen Výkonné rady. 

Následně předsedkyně spolku Anna Čarková rozeslala členům Výkonné rady všechny podklady 

k hlasování Per rolam.  

Informace o průběhu výzvy:  

- vyhlášení 16. 10. 2020,  ukončení příjmu žádostí o podporu 11. 12. 2020, vyhlášená výzva na alokaci: 

4 000 000,- Kč 

- přijat celkem 1 projekt za 3399252,27 Kč –  Celkové způsobilé výdaje projektů (3229289,65 Kč – 

příspěvek EU) 

- 4. 2. 2021 byla ukončena kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí uplynutím lhůty pro  podání 

žádosti o přezkum. 

- dne 12. 2. 2021 vyhlásil vedoucí pracovník pro CLLD – Bc. Hana Horňáková hlasování per rollam dle 

Stanov organizace, na základě pověření předsedkyně Výběrové komise, ve věci schválení výsledků 

věcného hodnocení 11. Výzvy IROP předložené žádosti a výši bodového hodnocení projektu na 

základě podkladů předložených hodnotící komisí. Hlasování bylo ukončeno dne 15. 2. 2021. Hlasování 

se zúčastnilo 13 členů Výběrové komise, tedy všichni členové, kteří neoznámili možný střet zájmu při 

úvodním proškolení. Výběrová komise MAS schválila výsledky věcného hodnocení 11. Výzvy IROP 

předložené žádosti a výši bodového hodnocení projektu na základě podkladů předložených hodnotící 

komisí v navrženém znění komisí. 

- 17. 2. 2021 obdržela MAS od žadatele Vzdání se práva podat žádost o přezkum po Věcném 

hodnocení. 

 



 

Souhrnný seznam hodnocených projektů seřazených podle věcného hodnocení      

Registrační číslo projektu Název projektu CZ Žadatel 
Datum prvního 
podání 

CZV projektu Příspěvek EU 
Počet 
získaných 
bodů 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0015994 
Propojení cyklostezky Kyjov - Bohuslavice s místní částí 
Kyjov-Boršov 

Město 
Kyjov 

10.12.2020 9:34 3399252,27 3229289,65 50 

   Celkem 3 399 252,27 Kč 3 229 289,65 Kč  

   Alokace výzvy 4 000 000,00 Kč    
 

Dne 22. 2. 2021 vyhlásila předsedkyně Výkonné rady Anna Čarková hlasování Per rollam dle Stanov organizace. Všichni členové Výkonné rady obdrželi současně 

všechny dokumenty potřebné k hlasování: zápis z Výběrové komise, včetně příloh, seznam projektů seřazených dle bodového hodnocení projektů, informace 

o projektech, společné kontrolní listy.  

Hlasování bylo ukončeno dne 24. 2. 2021. Hlasování se zúčastnilo 7 členů Výkonné rady MAS, kteří podepsali etický kodex, což tvoří 100 % členů příslušného 

orgánu. Po obdržení všech odpovědí hlasováním Per rollam byly zkontrolovány poměry sektorů a zájmových skupin. V hlasování byly dodrženy poměry dle 

Stanov. Členové hlasovali o následujícím usnesení: 

Usnesení: Výkonná rada MAS vybírá k podpoře projekt: „Propojení cyklostezky Kyjov - Bohuslavice s místní částí Kyjov-Boršov“, 11. Výzvy IROP na základě 

návrhu Výběrové komise, dle seznamu projektů vytvořeného podle počtu bodů Výběrovou komisí.   

Hlasování: Pro - 7 Proti -  0 Zdrželi se hlasování – 0 

Rozhodnutí přijaté „Per rollam“ podepisuje dle Stanov předseda orgánu. Přílohou tohoto zápisu je také Seznam vybraných projektů k podpoře a Etické kodexy 

hlasujících členů. Na nejbližším zasedání orgánu budou členové informováni o rozhodnutích přijatých „per rollam“ od posledního zasedání. 

 

V Kyjově dne 25. 2. 2021  

Svým podpisem stvrzuje pravost zápisu:       

 

……………………………………………………………..     …………………………………………………… 

Manažer MAS          Předsedkyně Výkonné rady 

Ing. Tomáš Kolařík        Anna Čarková 



 

Přílohy: Seznam vybraných schválených projektů; Etické kodexy 

Příloha č. 2 – Seznam vybraných projektů k podpoře: 

      

Registrační číslo projektu Název projektu CZ Žadatel 
Datum prvního 
podání 

CZV projektu Příspěvek EU 
Počet 
získaných 
bodů 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0015994 
Propojení cyklostezky Kyjov - Bohuslavice s místní částí 
Kyjov-Boršov 

Město 
Kyjov 

10.12.2020 9:34 3399252,27 3229289,65 50 

   

   
Žádný projekt nebyl zařazen mezi náhradní projekty nebo nevybrán k podpoře. 
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