OTEVŘENÉ ZAHRADY JIČÍNSKA z. s.
Otevřené zahrady Jičínska z. s., 17. listopadu 1074, 506 01 Jičín
www.otevrenezahrady.cz | email: otevrenezahrady@seznam.cz
mobil: 602 420 396

Usnesení z náhradní Členské schůze Otevřených zahrad Jičínska z. s.
konané dne 21. 8. 2018 v Bukvici.
Náhradní Členská schůze Otevřených zahrad Jičínska z. s. na svém zasedání konaném dne 21. 8. 2018 v Bukvici
přijala tato usnesení.
I. Volí
a)

Mandátovou a návrhovou komisi ve složení: Mariánská zahrada – zástupce Eliška Formanová, STROM
Dětenice z.s. – zástupce Radomír Vališka, Organum Cantate z.s. – Čestmír Jung

b) Ověřovatelé zápisu: Město Jičín – zástupce Jan Jiřička, Jiří Kubíček
II. Schvaluje
a)

Program jednání
1.

Zahájení

2.

Volba mandátové a návrhové komise, ověřovatelů zápisu a určení zapisovatele

3.

Schválení programu

4.

Schválení výběru projektů z Programu rozvoje venkova a OP Zaměstnanost

5.

Změna stanov ke schvalování výběru projektů

6.

Informace o dalších připravovaných výzvách

7.

Schválení způsobu hodnocení a kritérií pro věcné hodnocení pro výzvy IROP

8.

Informace k návrhu rozšíření počtu členů výběrové komise

9.

Diskuse

10. Závěr
b) Výběr projektů 1. výzvy PRV
Fiche č. 5: Investice do zemědělských podniků – schváleno 5 projektů v tomto pořadí:
1)

Ing. Jana Bíšková – Pořízení přepravní techniky do RV – dotace 710 000 Kč

2)

Miloš Hubálovský – Technologie ustájení skotu – dotace 500 000 Kč

3)

CUKO Jičín s. r. o. – Rozmetadlo umělých hnojiv s navigací – dotace 250 000 Kč

4)

Ing. Martin Zoubek – Nákup technologie na posklizňovou úpravu semen – dotace 456 000 Kč

5)

Jaroslav Šoltys – Investice do techniky – dotace 495 000 Kč

Fiche č. 7: Nezemědělská činnost – schváleny 3 projekty
1)

ekonomickesluzby.cz, s. r. o. – Modernizace kancelářských prostor včetně pořízení nového
hardwarového a softwarového vybavení – dotace 125 667 Kč

2)

HELITOM s. r. o. – Pořízení nového specializovaného systémového řešení v letecké škole - software
Flight Office GA – dotace 32 895 Kč

3)

Michal Fejfar – Nákup nového obuvnického šicího stroje – dotace 70 785 Kč

Fiche č. 8: Sdílení zařízení a zdrojů – schválen 1 projekt
1)

Miloš Hubálovský – Rozmetadlo hnoje – dotace 450 000 Kč
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c)

Výběr projektu z výzvy č. 523 OP Zaměstnanost – schválen 1 projekt
1)

K - Klub Jičín – Táborové aktivity K-klubu – dotace 501 000 Kč

d) Změnu stanov spolku k pravomoci schvalování výběru projektů takto:
v článku 6 bod 10 n) vypustit z textu slova „...výběr projektů…“ a do článku 7 bod za bod 3 m) doplnit bod
n) schvaluje výběr projektů a informuje o tom členy na webových stránkách spolku


e)

Nové znění článku 6 bod 10 n) schvaluje SCLLD, schvaluje způsob hodnocení a výběrová kritéria
Nové znění článku 7 bod 3 n) schvaluje výběr projektů a informuje o tom členy na webových
stránkách spolku (stávající bod n) změnit na bod o))

Přenesení pravomoci o schvalování výběru projektů na Radu spolku do provedení změny stanov, aby se
kvůli změně stanov nezdržel proces schvalování Interních postupů IROP a tím i proces vyhlašování výzev
do IROP.

f)

Způsob hodnocení a kritéria věcného hodnocení pro následující výzvy IROP k těmto opatřením
Programového rámce IROP ze strategie SCLLD MAS OZJ:


Výzva č. 1 – Opatření 2: Podpora složek integrovaného záchranného systému – aktivita technika
pro IZS



Výzva č. 2 – Opatření 5: Stabilizace sítě škol a rozvoj vzdělávacích zařízení



Výzva č. 3 – Opatření 3: Rozvoj sociálních služeb, služeb navazujících a podpora sociální inkluze –
aktivita infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociálních služeb



Výzva č. 4 – Opatření 4: Rozvoj péče o zdraví



Výzva č. 5 – Opatření 3: Rozvoj sociálních služeb, služeb navazujících a podpora sociální inkluze –
aktivita sociální bydlení



Výzva č. 6 – Opatření 2: Podpora složek integrovaného záchranného systému – aktivita zodolnění
stanic IZS

III. Bere na vědomí
a)

Informaci o dalších připravovaných výzvách

b) Informaci o přípravě volby členů Výběrové komise a jejího rozšíření na 7 členů plus dva náhradníci.

Eliška Formanová
----------------------------------předseda návrhové komise
Radomír Vališka

Čestmír Jung

----------------------------------

--------------------------------

člen návrhové komise

člen návrhové komise
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