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Výpis usnesení ke schválení výběru projektů k 1. výzvě PRV
Zápis z jednání Rady spolku Otevřené zahrady Jičínska z. s. konané
dne 14. srpna 2018 od 15. 00 hodin v kanceláři spolku v Jičíně
Přítomni:
Omluveni:
Hosté:

Jiří Drška, Josef Havránek, Jaromír Přibyl
Jana Bíšková, Jan Jiřička
vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD Kamila Kabelková, Jan Kaiser
(pověřený člen výběrové komise), Luboš Brudna (zaměstnanec MAS OZJ –
zapisovatel)

Ad. 1)
Jednání zahájil a řídil předseda spolku pan Jiří Drška, přivítal přítomné a nechal odsouhlasit
přítomnost hostů. Konstatoval, že jsou přítomni 3 členové rady, 2 členové rady jsou omluveni,
jednání je usnášeníschopné. Předložil návrh programu jednání. Pan Jaromír Přibyl navrhl
doplnit program o bod „Nabídka služeb CEP“. Po schválení všemi členy rady byl doplněn do
programu pod pořadovým číslem 3. Takto upravený program byl všemi přítomnými
schválen v tomto znění:
Program:
1. Zahájení
2. Výběr projektů k realizaci PRV, OP Zaměstnanost (K-Klub)
3. Nabídka služeb CEP (Centrum evropského projektování a. s. Hradec Králové)
4. Financování provozních výdajů IROP SC 4.2 – úvěr
5. Interní postupy IROP, směrnice pro činnost orgánů spolku, návrh na úpravu Stanov spolku
6. Výzvy IROP – Integrovaný záchranný systém, Investice do vzdělávání (limity ve výzvě,
kritéria věcného hodnocení)
7. Výzvy OP Zaměstnanost – úprava harmonogramu výzev
8. Žádost o dotaci na projekt MAP II
9. Účetní závěrka za rok 2017
10. Zvýšení počtu členů výběrové komise na další volební období
11. Příprava členské schůze
12. Různé
13. Závěr
Ad. 2)
Výběr projektů k realizaci v rámci 1. výzvy PRV – výzva č. 15/000/00000/452/000212/V001
Pověřený člen výběrové komise (z jednání 30. 7. 2018) pan Jan Kaiser předložil konečný
seznam žádostí o dotaci ve výzvě č. 1 PRV s uvedením počtu bodů za jednotlivá preferenční
kritéria, které úspěšně prošly administrativní a věcnou kontrolou. Celkem bylo předloženo 9
žádostí o dotaci. 5 projektů do fiche č. 5 „Investice do zemědělských podniků“, kde žádosti o
dotaci převyšují alokaci uvedenou ve výzvě. Ve fichi č. 8 „Sdílení zařízení a zdrojů“ byl
předložen 1 projekt. Ve fichi č. 7 „Nezemědělská činnost“ byly předloženy 3 projekty. Ve
fichi č. 1 „Retence vody v lesích“, fichi č. 2 „Stezky v lesích včetně vybavení“, fichi č. 3
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„Lesnická infrastruktura“, fichi č. 4 „Polní cesty včetně souvisejících objektů“ a fichi č. 6
„Podpora zemědělských produktů“ žádné projekty předloženy nebyly.
Při sestavení přiložené tabulky „Seznam vybraných a nevybraných žádostí“ vyplynulo, že ze
žádostí podaných do fiche č. 5 „Investice do zemědělských podniků“ se stejným počtem bodů
je žádost pana Šoltyse „Investice do techniky“ na nejvyšší dotaci ve výši 495 000,- Kč. Na její
pokrytí však v alokaci pro fichi č. 5 schází 381 000,- Kč. Jde tedy o hraniční projekt dle jeho
definice v textu výzvy. Výběrová komise předkládá radě spolku návrh schválit převod částky
381 000,- Kč z některé z fichí, kde nebyly podány žádné žádosti o dotaci.
Před dalším jednání rady spolku přítomní členové rady spolku podepsali etický kodex, že
nejsou ve střetu zájmů vůči žadatelům o dotaci v této výzvě.
Paní Kabelková seznámila členy rady spolku se situací, proč nebyly do jednotlivých fichí
předloženy žádosti o dotaci a jaké jsou předpoklady, že alokace jednotlivých fichí budou
vyčerpány v příštích výzvách. Na základě těchto informací rada rozhodla o navýšení alokace
pro fichi č. 5 z alokace pro fichi č. 2 „Stezky v lesích včetně vybavení“.
Usnesení: Rada spolku schvaluje hlasy všech přítomných přesun částky 381 000,- Kč
z fiche č. 2 „Stezky v lesích včetně vybavení“ do fiche č. 5 „Investice do zemědělských
podniků“ k zajištění dotace v plné výši na hraniční projekt „Investice do techniky“.
Rada spolku hlasy všech přítomných seznam žádostí o dotaci schvaluje a doporučuje
členské schůzi schválit pořadí projektů tak, jak byly předloženy pověřeným členem
výběrové komise.
Zapsal: Luboš Brudna
Zápis zkontrolovala: Kamila Kabelková
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