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Zápis z hlasování Programového výboru Ekoregion Úhlava, z.s. per rollam 

 

konaného ve dnech 27. 1. – 3. 2. 2021 

 

 

K hlasování byli prostřednictvím elektronické pošty zaslané na e-mailovou 

adresu vedenou v seznamu členů osloveni: 

 

Helena Boučková, Město Strážov (Josef Rousek), Město Janovice nad Úhlavou 

(Michal Linhart), Obec Chudenín (Jaroslav Bouzek), Muzeum Královského 

hvozdu v Nýrsku (Karel Velkoborský), René Göndör, Milan Koryťák 

 

Usnášeníschopnost: 

 

Zástupci veřejného sektoru: 3 / 42,86 % 

Zástupci soukromého sektoru: 4 / 57,14 % 

 

Zástupci zájmových skupin:  

Cestovní ruch: 2 / 28,57 % 

Podnikání: 1 / 14,29 %  

Sociální oblast a školství: 1 / 14,29 % 

Rozvoj obcí: 2 / 28,57 % 

Krajina a příroda: 1 / 14,29 % 

 

Programový výbor je usnášeníschopný. 

 

 

Všem výše zmíněným členům Programového výboru byly zaslány následující dokumenty: 

 

V příloze této zprávy vám zasílám následující dokumenty: 

 

1) Interní postupy IROP (verze 2, platnost od 28.2.2019) 

2) Etický kodex   

3) Zápis z jednání Výběrové komise  

4) Žádost o podporu reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0015404 

5) Žádost o podporu reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0015397 

6) Návrh usnesení 

7) Odpovědní tabulka 

 

 

Hlasování se zúčastnilo a odpovědní tabulku odevzdalo 5 ze 7 členů Programového 

výboru. Dle ustanovení jednacího řádu se má za to, že 2 členové Programového výboru, 

kteří neodpověděli ve stanovené lhůtě, se zdrželi hlasování. 

 

Všichni hlasující členové v odpovědní tabulce prohlásili, že: 

- se seznámili s dokumentem Interní postupy verze 2 včetně pravidel pro střet 

zájmů a řídí se jimi při výběru projektů, 

- se seznámili s dokumentem Etický kodex a při výběru projektů dodržují 

ustanovení v něm obsažená, 

- v rámci hodnocené výzvy nejsou ve střetu zájmů, 

- se seznámili s dokumentem Návrh usnesení. 
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Hlasování: 
 

Usnesení č. 1) 

Programový výbor konstatuje, že předložené projekty  na základě jednání Výběrové komise 

splnily podmínky věcného hodnocení a zároveň výše celkových způsobilých výdajů 

předložených projektů v součtu nepřekračuje alokaci výzvy. 

 

Hlasování: 

Pro návrh: 5    Proti návrhu: 0   Zdržuji se: 2 

 

Usnesení č. 2) 

Programový výbor schvaluje výběr projektu s registračním číslem 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0015404 k podpoře. 

 

Pro návrh: 5    Proti návrhu: 0   Zdržuji se: 2 

 

 

Usnesení č. 3) 

Programový výbor schvaluje výběr projektu s registračním číslem 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0015397 k podpoře. 

 

Pro návrh: 5    Proti návrhu: 0   Zdržuji se: 2 

 

 

Seznam vybraných a nevybraných projektů: 

 

Vybrané projekty: 

Název projektu: DEŠENICE - CHODNÍK U SILNICE III/19020 - II. Etapa 

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0015397 

Žadatel: Městys Dešenice 

Počet bodů přidělených ve věcném hodnocení: 60 

 

Název projektu: Výstavba chodníků v lokalitě U hřiště 

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0015404 

Žadatel: Město Nýrsko 

Počet bodů přidělených ve věcném hodnocení: 40 

 

Nevybrané projekty: 

Ve výzvě nejsou nevybrané projekty. 

 

Usnesení č. 4) 

Programový výbor schvaluje seznam vybraných a nevybraných projektů. 

 

Pro návrh: 5    Proti návrhu: 0   Zdržuji se: 2 
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Závěrečné usnesení: 
 

Usnesení č. 1) 

Programový výbor konstatuje, že předložené projekty  na základě jednání Výběrové komise 

splnily podmínky věcného hodnocení a zároveň výše celkových způsobilých výdajů 

předložených projektů v součtu nepřekračuje alokaci výzvy. 

 

Usnesení č. 2) 

Programový výbor schvaluje výběr projektu s registračním číslem 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0015404 k podpoře. 

 

Usnesení č. 3) 

Programový výbor schvaluje výběr projektu s registračním číslem 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0015397 k podpoře. 

 

Usnesení č. 4) 

Programový výbor schvaluje seznam vybraných a nevybraných projektů. 

 

 

Přílohy: 

1) Text zprávy zaslané členům Programového výboru 

2) Etický kodex 

3) Návrh usnesení 

4) Odpovědní tabulka 

5) Seznam vybraných a nevybraných projektů k hodnocené výzvě 

 

 

 

 

 

 

Zapsal: Tomáš Havránek 

 

 

 

 

 

Ověřil: Josef Rousek 
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Hlasování Programového výboru Ekoregion Úhlava, z.s per rollam č. 012021 

 
konané ve dnech 27.1. – 3.2.2021,  

 
Text zprávy zaslané e-mailem členům Programového výboru 

 
 
Vážení členové Programového výboru, 
 

dovoluji si vás požádat o hlasování per rollam číslo 012021. Hlasování se týká výběru 
projektů v rámci 6. výzvy MAS Ekoregion Úhlava-IROP-Bezpecnost-Cyklodoprava-SC 
1.2., registrační číslo: 537/06_16_038/CLLD_16_01_033.   
 

V příloze této zprávy vám zasílám následující dokumenty: 
 

1) Interní postupy IROP (verze 2, platnost od 28.2.2019) – dokument obsahuje 
postupy pro hodnocení a výběr projektů. 

2) Etický kodex – dokument obsahuje pravidla pro střet zájmů.  
3) Zápis z jednání Výběrové komise – dokument obsahuje počet získaných bodů pro 

každý hodnocený projekt a výsledek věcného hodnocení. 
4) Žádost o podporu reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0015404 

5) Žádost o podporu reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0015397 
6) Návrh usnesení 
7) Odpovědní tabulka 

 

Prosím vás o hlasování vyplněním odpovědní tabulky včetně jména hlasujícího a jejím 

zasláním na adresu rousek@ekoregion-uhlava.cz nejpozději do 3.2.2021. Tabulku není 

třeba tisknout či podepisovat a skenovat. Postačí vyplnění v textovém editoru. 

mailto:rousek@ekoregion-uhlava.cz


Etický kodex osoby podílející se na hodnocení či výběru žádostí  
o podporu z IROP předložených na základě výzvy 

místní akční skupiny Ekoregion Úhlava, z.s. 

 
Identifikace výzvy MAS v programovém rámci IROP: 
 

Název výzvy: 6. výzva MAS Ekoregion Úhlava-IROP-Bezpečnost-Cyklodoprava-SC 1.2 
Číslo výzvy v MS2014+: 537/06_16_038/CLLD_16_01_033 

 
Já, jakožto osoba zapojená do hodnocení a výběru (dále jen „hodnotitel/hodnotitelka“) žádostí o 

podporu z Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“), přijímám následující 
ustanovení (dále také „Etický kodex“). 
  

1. Hodnotitel/hodnotitelka se zdrží takového jednání, které by vedlo ke střetu veřejného 

zájmu s jeho/jejím zájmem osobním; tj.: jedná nepodjatě a nestranně. Za osobní zájem 
je považován jakýkoliv zájem, který přináší nebo by mohl přinést dotčené osobě nebo 
jiné osobě jí blízké, případně fyzické nebo právnické osobě, kterou tato osoba zastupuje 
na základě zákona nebo plné moci, výhodu spočívající v získání majetkového nebo jiného 

prospěchu, či poškozování třetích osob v její prospěch.  
2. Hodnotitel/hodnotitelka nevyužívá informace související s jeho/její činností v rámci 

implementace IROP pro svůj osobní zájem či v zájmu třetí osoby. Hodnotitel/hodnotitelka 

musí zachovat mlčenlivost o všech okolnostech, o kterých se v průběhu výkonu 

hodnocení dozvěděl/a.  
3. V případě, že má hodnotitel/hodnotitelka osobní zájem na projektu, kterým se má 

zabývat, oznámí tuto skutečnost místní akční skupině a na hodnocení/výběru projektů se 

nepodílí.  

4. V případech, kdy je hodnotitel/hodnotitelka předkladatelem či zpracovatelem žádosti o 
podporu nebo se na zpracování podílel/podílela, nebo ho/ji s předkladatelem či 
zpracovatelem pojí blízký vztah rodinný, citový či ekonomický, oznámí tuto skutečnost 
neprodleně místní akční skupině a na hodnocení/výběru projektů v dané výzvě se 

nepodílí.  Nebude ani zasahovat do jednání týkajícího se projektů v dané výzvě či jej 

jakýmkoliv způsobem ovlivňovat. 
 

Dary a výhody  
1. Hodnotitel/hodnotitelka nevyžaduje ani nepřijímá dary, úsluhy, laskavosti, ani žádná jiná 

zvýhodnění, která by mohla ovlivnit rozhodování či narušit nestranný přístup.  

2. Hodnotitel/hodnotitelka nedovolí, aby se v souvislosti se svou činností dostal/dostala do 

postavení, ve kterém je zavázán/zavázána oplatit prokázanou laskavost, nebo které jej/ji 
činí přístupným nepatřičnému vlivu jiných osob. 

3. Hodnotitel/hodnotitelka nenabízí ani neposkytuje žádnou výhodu jakýmkoli způsobem 

spojenou s jeho/její činností. 

4. Při výkonu své činnosti hodnotitel/hodnotitelka neučiní anebo  nenavrhne učinit úkony, 
které by ho /ji zvýhodnily v budoucím osobním nebo profesním životě. 

5. Pokud je hodnotiteli/hodnotitelce v souvislosti s jeho činností nabídnuta jakákoli výhoda, 
odmítne ji a o nabídnuté výhodě informuje místní akční skupinu. 

 
 

Já, hodnotitel/hodnotitelka, čestně prohlašuji, že budu zachovávat veškeré principy uvedené v tomto 
Etickém kodexu, včetně principů nestrannosti, nepodjatosti a mlčenlivosti, které jsou do tohoto 
Etického kodexu zahrnuty.  
 

 
Jméno a příjmení:  
 
 

Datum podpisu:            
 
 
 
Podpis:……………………………………………………………. 

 



 

Stránka 1 z 1 

 

Hlasování Programového výboru Ekoregion Úhlava, z.s per rollam č. 012021 
konané ve dnech 27.1. – 3.2.2021, Návrh usnesení 

 
Název výzvy: 6. výzva MAS Ekoregion Úhlava-IROP-Bezpecnost-Cyklodoprava-SC 1.2. 
Číslo výzvy v MS2014+: 537/06_16_038/CLLD_16_01_033   
 

Vzhledem k faktu, že dle výsledků jednání Výběrové komise oba předložené projekty 
splnily podmínky věcného hodnocení a jejich celkové způsobilé výdaje v součtu 
nepřesahují alokaci výzvy, navrhuji následující usnesení. 
 

Seznam projektů, které splnily podmínky věcného hodnocení: 
 
Název projektu: Výstavba chodníků v lokalitě U hřiště 
Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0015404 

 
Název projektu: DEŠENICE - CHODNÍK U SILNICE III/19020 - II. Etapa 
Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0015397 
 

Usnesení č. 1) 
Programový výbor konstatuje, že předložené projekty  na základě jednání Výběrové komise 
splnily podmínky věcného hodnocení a zároveň výše celkových způsobilých výdajů 
předložených projektů v součtu nepřekračuje alokaci výzvy. 

 
Usnesení č. 2) 
Programový výbor schvaluje výběr projektu s registračním číslem 
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0015404 k podpoře. 

 
Usnesení č. 3) 
Programový výbor schvaluje výběr projektu s registračním číslem 
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0015397 k podpoře. 

 
Seznam vybraných a nevybraných projektů: 
 
Vybrané projekty: 

Název projektu: DEŠENICE - CHODNÍK U SILNICE III/19020 - II. Etapa 
Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0015397 
Žadatel: Městys Dešenice 
Počet bodů přidělených ve věcném hodnocení: 60 

 
Název projektu: Výstavba chodníků v lokalitě U hřiště 
Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0015404 
Žadatel: Město Nýrsko 

Počet bodů přidělených ve věcném hodnocení: 40 
 
Nevybrané projekty: 
Ve výzvě nejsou nevybrané projekty. 

 
Usnesení č. 4) 
Programový výbor schvaluje seznam vybraných a nevybraných projektů. 



 
 

Hlasování Programového výboru Ekoregion Úhlava, z.s per rollam č. 012021 

 

konané ve dnech 27.1. – 3.2.2021, Odpovědní tabulka 

 

Název výzvy: 6. výzva MAS Ekoregion Úhlava-IROP-Bezpecnost-Cyklodoprava-SC 1.2. 

Číslo výzvy v MS2014+: 537/06_16_038/CLLD_16_01_033 

 

 

Jméno člena Programového výboru: 

 

 

 Prohlášení ANO / NE 

1. Prohlašuji, že jsem se seznámil s dokumentem 

Interní postupy verze 2 včetně pravidel pro střet 

zájmů a řídím se jimi při výběru projektů. 

 

2. Prohlašuji, že jsem se seznámil s dokumentem 

Etický kodex a při výběru projektů dodržuji 

ustanovení v něm obsažená. 

 

3. Prohlašuji, že v rámci hodnocené výzvy nejsem ve 

střetu zájmů. 

 

4. Prohlašuji, že jsem se seznámil s dokumentem 

Návrh usnesení. 

 

 

 

 Návrh usnesení PRO NÁVRH / PROTI 

NÁVRHU/ ZDRŽUJI SE 

1. Programový výbor konstatuje, že předložené 

projekty  na základě jednání Výběrové komise 

splnily podmínky věcného hodnocení a zároveň 

výše celkových způsobilých výdajů předložených 

projektů v součtu nepřekračuje alokaci výzvy. 

 

2. Programový výbor schvaluje výběr projektu 

s registračním číslem 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0015404 k podpoře. 

 

3. Programový výbor schvaluje výběr projektu 

s registračním číslem 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0015397 k podpoře. 

 

4. Programový výbor schvaluje seznam vybraných a 

nevybraných projektů. 
 

 



                 

   

 
 

 
 
 

Identifikace výzvy MAS v programovém rámci IROP: 
 

Název výzvy: 6. výzva MAS Ekoregion Úhlava-IROP-Bezpečnost-Cyklodoprava-SC 1.2 
Číslo výzvy v MS2014+: 537/06_16_038/CLLD_16_01_033 
 

 
Seznam vybraných Žádostí o dotaci  

 
Název 
žadatele 

Registrační číslo projektu 
v MS2014+ 

Název projektu 
Bodový 
zisk 

Městys 
Dešenice 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0015397 
DEŠENICE - CHODNÍK U SILNICE III/19020 - II. 
Etapa 

60 

Město Nýrsko CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0015404 Výstavba chodníků v lokalitě U hřiště 40 

   
 
Seznam nevybraných Žádostí o dotaci  
 

Název žadatele 
Registrační číslo projektu 
v MS2014+ 

Název projektu 
Bodový 
zisk 

    

 


		2021-02-10T12:06:01+0100
	Tomáš Havránek


		2021-02-10T12:07:24+0100
	Ing.  Josef Rousek




