Zápis z hlasování per rollam členů rady spolku
konaného od 18. 9. 2019 do 23. 9. 2019 (16:00 hodin)
Členové rady spolku ke dni 23. 9. 2019 schválili výběr projektů IROP k financování na
základě návrhu výběrové komise.
Výsledek hlasování: Hlasování se zúčastnili 3 z 5 členů rady spolku. Dva členové rady
spolku nehlasovali, neboť byli ve střetu zájmů. Všichni 3 členové hlasovali pro schválení.
Návrh usnesení byl přijat.
K financování jsou schváleny následující projekty IROP:

1. výzva IROP – Podpora složek IZS - technika IZS
Registrační číslo
projektu
CZ.06.4.59/0.0/0.0/
16_076/0010975

Název projektu
CZ
Velkokapacitní
cisterna pro JSDH
Kopidlno

Žadatel

Datum
prvního
podání

Výše požadované
dotace

Počet
bodů

Město
Kopidlno

21.01.2019

6 650 000,00 Kč

80

2. výzva IROP - Stabilizace sítě škol a rozvoj vzdělávacích zařízení
Registrační číslo
projektu
CZ.06.4.59/0.0/0.0/
16_075/0010578

Název projektu
CZ
Rekonstrukce
odborné učebny
fyziky a chemie –
ZŠ Libáň

Žadatel

Datum
prvního
podání

Výše požadované
dotace

Počet
bodů

Město
Libáň

06.12.2018

1 899 970,50 Kč

87

3. výzva IROP - Rozvoj sociálních služeb
Registrační číslo
projektu

Název projektu CZ

Žadatel

CZ.06.4.59/0.0/0.0/
16_072/0011036

Zvýšení dostupnosti
a kvality terénních
služeb pro závažně
duševně nemocné na
území MAS
Otevřené zahrady
Jičínska

Péče o
duševní
zdraví, z.s.

Datum
prvního
podání

31.01.2019
8:00:53

Výše požadované
dotace

Počet
bodů

304 000,00 Kč

60

1

Registrační číslo
projektu

Název projektu
CZ

CZ.06.4.59/0.0/0.0/
16_072/0011049

Pořízení
automobilu pro
zajištění
terénních
sociálních služeb
na Jičínsku

Datum
prvního
podání

Žadatel

Spokojený
31.01.2019
domov, o.p.s.
15:53:36

Výše požadované
dotace

Počet
bodů

337 250,00 Kč

60

6. výzva IROP – Podpora složek IZS – zodolnění stanic IZS
Registrační číslo
projektu

Název projektu CZ

Žadatel

Datum
prvního
podání

Výše požadované
dotace

Počet
bodů

CZ.06.4.59/0.0/0.0/
16_076/0011006

Libáň, hasiči –
zlepšení tepelných a
technických
parametrů
obvodových
konstrukcí

Město Libáň

29.01.2019

3 159 216,45 Kč

45

Příloha:
1. Seznam projektů v pořadí dle přidělených bodů včetně doporučení k financování nebo
doporučení zařazení mezi náhradní projekty.
2. Email s výzvou k hlasování per rollam k výběru projektů ze dne 18.9.2019
3. Email s hlasováním člen rady (předseda spolku) – Jiří Drška ze dne 18.9.2019
4. Email s hlasování člen rady – Josef Havránek ze dne 19.9.2019
5. Email s hlasováním člena rady – Ing. Jana Bíšková ze dne 20.9.2019
Zapsala: Mgr. Kamila Kabelková, vedoucí manažer pro realizaci SCLLD

Za radu spolku: Jiří Drška, předseda spolku

Jiří
Drška

Digitálně podepsal
Jiří Drška
Datum: 2019.09.23
21:41:23 +02'00'

2

Seznam projektů v pořadí dle přidělených bodů na jednání výběrové komise Otevřené zahrady Jičínska z. s. dne 15. 5. 2019

Název výzvy IN:

1. výzva MAS OZJ-IROP-Podpora složek IZS-technika IZS

Číslo výzvy IN:

075/06_16_076/CLLD_15_01_126

Pořadí

1.

Registrační číslo
projektu

Hash

Název projektu CZ

Žadatel

Datum prvního
podání

Výše požadované
dotace

CZ.06.4.59/0.0/0.0/
16_076/0010975

GZ4pAP

Velkokapacitní cisterna
pro JSDH Kopidlno

Město Kopidlno

21.01.2019

6 650 000,00 Kč

Název výzvy IN:

2. výzva MAS OZJ-IROP-Stabilizace sítě škol a rozvoj vzdělávacích zařízení

Číslo výzvy IN:

248/06_16_075/CLLD_15_01_126

Pořadí

Registrační číslo
projektu

1.

CZ.06.4.59/0.0/0.0/
16_075/0010578

GiOVhP

2.

CZ.06.4.59/0.0/0.0/
16_075/0010990

IvLltP

3.

CZ.06.4.59/0.0/0.0/
16_075/0010939

GCBtoP

Hash

Název projektu CZ
Rekonstrukce
odborné učebny
fyziky a chemie ZŠ Libáň
Vybudování
multimediální
učebny
Rozvoj digitálních
kompetencí a
cizích jazyků na
Trojce

Počet bodů –
věcné
hodnocení
80

Doporučení k
financování

ANO

Doporučení
zařazení mezi
náhradní
projekty

Žadatel

Datum
prvního
podání

Výše požadované
dotace

Počet bodů
– věcné
hodnocení

Doporučení
k
financování

Město Libáň

06.12.2018

1 899 970,50 Kč

87

ANO

Základní škola,
Jičín, Železnická
460

24.01.2019

1 899 770,44 Kč

67

ANO

Základní škola,
Jičín,
Poděbradova 18

11.01.2019

473 803,00 Kč

65

ANO

Seznam projektů v pořadí dle přidělených bodů na jednání výběrové komise Otevřené zahrady Jičínska z. s. dne 15. 5. 2019

Název výzvy IN:

3. výzva MAS OZJ-IROP-Rozvoj sociálních služeb

Číslo výzvy IN:

151/06_16_072/CLLD_15_01_126

Žadatel

Datum
prvního
podání

Výše
požadované
dotace

Počet
bodů –
věcné
hodnocení

Doporučení k
financování

Péče o
duševní
zdraví, z.s.

31.01.2019
8:00:53

304 000,00 Kč

60

ANO

Spokojený
domov,
o.p.s.

31.01.2019
15:53:36

337 250,00 Kč

60

ANO

Doporučení
zařazení mezi
náhradní
projekty

Pořadí

Registrační číslo
projektu

1.

CZ.06.4.59/0.0/0.0/
16_072/0011036

HduTLP

2.

CZ.06.4.59/0.0/0.0/
16_072/0011049

HFclFP

3.

CZ.06.4.59/0.0/0.0/
16_072/0011013

HHSAPP

Pořízení automobilu pro
charitní pečovatelskou službu

Oblastní
charita
Jičín

29.01.2019

635 673,50 Kč

55

ANO

4.

CZ.06.4.59/0.0/0.0/
16_072/0011025

Ihn9BP

Jezdím pro Apropo

Apropo
Jičín, o.p.s.

30.01.2019

881 600,00 Kč

50

ANO

Hash

Název projektu CZ
Zvýšení dostupnosti a kvality
terénních služeb pro závažně
duševně nemocné na území
MAS Otevřené zahrady Jičínska
Pořízení automobilu pro
zajištění terénních sociálních
služeb na Jičínsku

Název výzvy IN:

6. výzva MAS OZJ-IROP-Podpora složek IZS – zodolnění stanic IZS

Číslo výzvy IN:

076/06_16_076/CLLD_15_01_126

Pořadí

1.

Registrační číslo
projektu
CZ.06.4.59/0.0/0.0/
16_076/0011006

Hash

Název projektu CZ

Žadatel

Datum prvního
podání

Výše požadované
dotace

Počet bodů
– věcné
hodnocení

Doporučení
k
financování

GrWtTP

Libáň, hasiči – zlepšení tepelných a
technických parametrů obvodových
konstrukcí

Město
Libáň

29.01.2019

3 159 216,45 Kč

45

ANO

KK

Otevřené zahrady Jičínska z. s.
Komu: Jiri.Drska@seznam.cz

18. 9. 2019, 12:15

, hana.biskova@kostelec-jc.cz

Skrytá: jiricka@mujicin.cz , starosta@mestoliban.cz
starosta@kopidlno.cz

, pepahavranek@seznam.cz

, mas.ozj@gmail.com

,

Jednání rady spolku - hlasování per rollam k výběru projektu v
IROP

×

Červená

Vážení členové rady spolku,
obracím se na Vás se žádostí o schválení výběru projektů k realizaci na základě návrhu
výběrové komise.
Ve středu 15. 5. 2019 se uskutečnila výběrová komise k prvnímu kolu výzev
v programovém rámci IROP. Členové výběrové komise schválili bodový zisk všech žádostí.
Všechny podané žádosti splnily podmínky věcného hodnocení. Zápis z jednání výběrové
komise a seznam projektů v pořadí dle přidělených bodů včetně doporučení k financování
nebo doporučení zařazení mezi náhradní projekty.
K financování je doporučen projekt jehož požadovaná dotace je nižší než hodnota
uvedená ve schváleném finančním plánu IROP.
Projekty, jež splnily podmínky věcného hodnocení a nesplňují podmínku pro výběr k
financování jsou v souladu s interními postupy IROP zařazeny mezi náhradní projekty. Z
náhradních projektů se stanou projekty k financování až po modifikaci vyhlášených výzev
a schválení změny finančního plánu IROP. Ke schválení těchto projektů k financování
budete vyzvání až uvedené změny proběhnou.
K hlasování o výběru projektů IROP s takovým odstupem od jednání výběrové komise
dochází proto, že došlo kvůli technických problémům se systémem CSSF2014+ k
pozdnímu informování žadatelů o dotaci o výsledku věcného hodnocení a následně musela
být dodržena lhůta pro podání námitek. Teprve po těchto krocích může dojít k hlasování o
výběru projektů členy rady.
Tímto vás žádám o schválení výběru projektů k financování na základě návrhu výběrové
komise.
V souladu s článkem 9 jednacího řádu, bychom z časových důvodu použili hlasování
formou per rollam. Hlasování formou per rollam se rozumí korespondenční hlasování
jednotlivých členů. Hlasování per rollam probíhá e-mailem.
V příloze naleznete zápis z výběrové komise, seznam hodnocených projektů a etický
kodex, který mimo jiné slouží k prohlášení k neexistenci středu zájmů.
Lhůta pro vyjádření je nejpozději do 23. 9. 2019 do 16:00. Hlasování zadejte
volbu odpovědi „Odpovědět všem“ (místo běžnější volby odpovědět) touto cestou se
zajistí, aby výsledek Vašeho hlasování obdrželi i všichni ostatní členové rady spolku
a zajistí se tak transparentnost hlasování.
Každý z účastníků hlasování je povinen přesným hlasováním vyjádřit názor
jednou z těchto vět:
1. Schvaluji výběr projektů k financování na základě návrhu výběrové
komise.

2. Neschvaluji výběr projektů k financování na základě návrhu výběrové
komise.
3. Zdržuji se hlasování k výběru projektů k financování na základě
návrhu výběrové komise.
Ke své odpovědi připojíte svoje jméno, příjmení a do přílohy podepsaný etický
kodex.
Administrátorem hlasování je určena Kamila Kabelková. Výsledky hlasování budou
oznámeny do 27. 09. 2019 a bude z nich vyhotoven samostatný zápis.
Pro přijetí rozhodnutí při hlasovaní per rollam je nutno vyjádřit souhlas nadpoloviční
většinou hlasů všech řádných členů rady spolku.
Rada spolku má 5 členů. Dva členové rady spolku (pan Jiřička, zástupce člena Město Jičín
a pan Přibyl, zástupce člena Mariánská zahrada) jsou pro schvalování výběru projektů k
financování ve střetu zájmů a proto nemohou hlasovat. Pro přijetí rozhodnutí musí
hlasovat všichni členové rady spolku, kteří nejsou ve střetu zájmu.
Děkujeme předem za Vaše hlasování.
S přáním pěkného dne
Kamila Kabelková
--Mgr. Kamila Kabelková, tel. 602 420 396
vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD
www.otevrenezahrady.cz, otevrenezahrady@seznam.cz
hlavní manažerka projektu MAP II pro ORP Jičín
http://map.otevrenezahrady.cz/, map@otevrenezahrady.cz
Otevřené zahrady Jičínska z. s.
ulice 17. listopadu 1074, 506 01 Jičín
IČO: 27017346
Přílohy
Etický kodex.docx – Word, 98 kB
Stáhnout

Zobrazit ›

Zapis z jednani vyberove komise_15.5.2019_final.docx – Word, 230 kB
Stáhnout

Zobrazit ›

seznam projektů_VK 15.5.2019_final.docx – Word, 22 kB
Stáhnout

Zobrazit ›

Stáhnout všechny přílohy

JD

Jiří Drška

Jiri.Drska@seznam.cz

18. 9. 2019, 17:43

Komu: otevrenezahrady@seznam.cz
Kopie: hana.biskova@kostelec-jc.cz, pepahavranek@seznam.cz

Re: Jednání rady spolku - hlasování per rollam k výběru projektu v
IROP
Hlasování: Jiří Drška
1. Schvaluji výběr projektů k financování na základě návrhu výběrové komise.
příloha: podepsaný Etický kodex.
J.D.
---------- Původní e-mail ---------Od: Otevřené zahrady Jičínska z. s. <otevrenezahrady@seznam.cz>
Komu: Jiří Drška <Jiri.Drska@seznam.cz>, Jana Bíšková, Kostelec <hana.biskova@kostelec-jc.cz>,
Josef Havranek <pepahavranek@seznam.cz>
Datum: 18. 9. 2019 12:15:43
Předmět: Jednání rady spolku - hlasování per rollam k výběru projektu v IROP
Vážení členové rady spolku,
obracím se na Vás se žádostí o schválení výběru projektů k realizaci na základě návrhu
výběrové komise.
Ve středu 15. 5. 2019 se uskutečnila výběrová komise k prvnímu kolu výzev
v programovém rámci IROP. Členové výběrové komise schválili bodový zisk všech
žádostí. Všechny podané žádosti splnily podmínky věcného hodnocení. Zápis z jednání
výběrové komise a seznam projektů v pořadí dle přidělených bodů včetně doporučení k
financování nebo doporučení zařazení mezi náhradní projekty.
K financování je doporučen projekt jehož požadovaná dotace je nižší než hodnota
uvedená ve schváleném finančním plánu IROP.
Projekty, jež splnily podmínky věcného hodnocení a nesplňují podmínku pro výběr k
financování jsou v souladu s interními postupy IROP zařazeny mezi náhradní projekty. Z
náhradních projektů se stanou projekty k financování až po modifikaci vyhlášených
výzev a schválení změny finančního plánu IROP. Ke schválení těchto projektů k
financování budete vyzvání až uvedené změny proběhnou.
K hlasování o výběru projektů IROP s takovým odstupem od jednání výběrové komise
dochází proto, že došlo kvůli technických problémům se systémem CSSF2014+ k
pozdnímu informování žadatelů o dotaci o výsledku věcného hodnocení a následně
musela být dodržena lhůta pro podání námitek. Teprve po těchto krocích může dojít k
hlasování o výběru projektů členy rady.
Tímto vás žádám o schválení výběru projektů k financování na základě návrhu výběrové
komise.
V souladu s článkem 9 jednacího řádu, bychom z časových důvodu použili hlasování
formou per rollam. Hlasování formou per rollam se rozumí korespondenční hlasování
jednotlivých členů. Hlasování per rollam probíhá e-mailem.

V příloze naleznete zápis z výběrové komise, seznam hodnocených projektů a etický
kodex, který mimo jiné slouží k prohlášení k neexistenci středu zájmů.
Lhůta pro vyjádření je nejpozději do 23. 9. 2019 do 16:00. Hlasování zadejte
volbu odpovědi „Odpovědět všem“ (místo běžnější volby odpovědět) touto cestou se
zajistí, aby výsledek Vašeho hlasování obdrželi i všichni ostatní členové rady spolku
a zajistí se tak transparentnost hlasování.
Každý z účastníků hlasování je povinen přesným hlasováním vyjádřit názor
jednou z těchto vět:
1. Schvaluji výběr projektů k financování na základě návrhu výběrové
komise.
2.
Neschvaluji výběr projektů k financování na základě návrhu
výběrové komise.
3. Zdržuji se hlasování k výběru projektů k financování na základě
návrhu výběrové komise.
Ke své odpovědi připojíte svoje jméno, příjmení a do přílohy podepsaný etický
kodex.
Administrátorem hlasování je určena Kamila Kabelková. Výsledky hlasování budou
oznámeny do 27. 09. 2019 a bude z nich vyhotoven samostatný zápis.
Pro přijetí rozhodnutí při hlasovaní per rollam je nutno vyjádřit souhlas nadpoloviční
většinou hlasů všech řádných členů rady spolku.
Rada spolku má 5 členů. Dva členové rady spolku (pan Jiřička, zástupce člena Město
Jičín a pan Přibyl, zástupce člena Mariánská zahrada) jsou pro schvalování výběru
projektů k financování ve střetu zájmů a proto nemohou hlasovat. Pro přijetí rozhodnutí
musí hlasovat všichni členové rady spolku, kteří nejsou ve střetu zájmu.
Děkujeme předem za Vaše hlasování.
S přáním pěkného dne
Kamila Kabelková
--Mgr. Kamila Kabelková, tel. 602 420 396
vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD
www.otevrenezahrady.cz, otevrenezahrady@seznam.cz
hlavní manažerka projektu MAP II pro ORP Jičín
http://map.otevrenezahrady.cz/, map@otevrenezahrady.cz
Otevřené zahrady Jičínska z. s.
ulice 17. listopadu 1074, 506 01 Jičín
IČO: 27017346
Přílohy
eticky.PDF – PDF, 79 kB
Stáhnout

Zobrazit ›

Pepa Havranek

pepahavranek@seznam.cz

19. 9. 2019, 7:49

Komu: otevrenezahrady@seznam.cz
Kopie: Jiri.Drska@seznam.cz, hana.biskova@kostelec-jc.cz

Re: Jednání rady spolku - hlasování per rollam k výběru projektu v
IROP
Dobrý den,
Hlasování: Josef Havránek
1. Schvaluji výběr projektů k financování na základě návrhu výběrové komise.
S přáním pěkného dne
Josef Havránek
---------- Původní e-mail ---------Od: Otevřené zahrady Jičínska z. s. <otevrenezahrady@seznam.cz>
Komu: Jiří Drška <Jiri.Drska@seznam.cz>, Jana Bíšková, Kostelec <hana.biskova@kostelec-jc.cz>,
Josef Havranek <pepahavranek@seznam.cz>
Datum: 18. 9. 2019 12:15:43
Předmět: Jednání rady spolku - hlasování per rollam k výběru projektu v IROP
Vážení členové rady spolku,
obracím se na Vás se žádostí o schválení výběru projektů k realizaci na základě návrhu
výběrové komise.
Ve středu 15. 5. 2019 se uskutečnila výběrová komise k prvnímu kolu výzev
v programovém rámci IROP. Členové výběrové komise schválili bodový zisk všech žádostí.
Všechny podané žádosti splnily podmínky věcného hodnocení. Zápis z jednání výběrové
komise a seznam projektů v pořadí dle přidělených bodů včetně doporučení k financování
nebo doporučení zařazení mezi náhradní projekty.
K financování je doporučen projekt jehož požadovaná dotace je nižší než hodnota uvedená
ve schváleném finančním plánu IROP.
Projekty, jež splnily podmínky věcného hodnocení a nesplňují podmínku pro výběr k
financování jsou v souladu s interními postupy IROP zařazeny mezi náhradní projekty. Z
náhradních projektů se stanou projekty k financování až po modifikaci vyhlášených výzev a
schválení změny finančního plánu IROP. Ke schválení těchto projektů k financování budete
vyzvání až uvedené změny proběhnou.
K hlasování o výběru projektů IROP s takovým odstupem od jednání výběrové komise
dochází proto, že došlo kvůli technických problémům se systémem CSSF2014+ k pozdnímu
informování žadatelů o dotaci o výsledku věcného hodnocení a následně musela být
dodržena lhůta pro podání námitek. Teprve po těchto krocích může dojít k hlasování o
výběru projektů členy rady.
Tímto vás žádám o schválení výběru projektů k financování na základě návrhu výběrové
komise.
V souladu s článkem 9 jednacího řádu, bychom z časových důvodu použili hlasování formou
per rollam. Hlasování formou per rollam se rozumí korespondenční hlasování jednotlivých
členů. Hlasování per rollam probíhá e-mailem.

V příloze naleznete zápis z výběrové komise, seznam hodnocených projektů a etický kodex,
který mimo jiné slouží k prohlášení k neexistenci středu zájmů.
Lhůta pro vyjádření je nejpozději do 23. 9. 2019 do 16:00. Hlasování zadejte
volbu odpovědi „Odpovědět všem“ (místo běžnější volby odpovědět) touto cestou se
zajistí, aby výsledek Vašeho hlasování obdrželi i všichni ostatní členové rady spolku
a zajistí se tak transparentnost hlasování.
Každý z účastníků hlasování je povinen přesným hlasováním vyjádřit názor jednou
z těchto vět:
1. Schvaluji výběr projektů k financování na základě návrhu výběrové
komise.
2. Neschvaluji výběr projektů k financování na základě návrhu výběrové
komise.
3. Zdržuji se hlasování k výběru projektů k financování na základě návrhu
výběrové komise.
Ke své odpovědi připojíte svoje jméno, příjmení a do přílohy podepsaný etický
kodex.
Administrátorem hlasování je určena Kamila Kabelková. Výsledky hlasování budou
oznámeny do 27. 09. 2019 a bude z nich vyhotoven samostatný zápis.
Pro přijetí rozhodnutí při hlasovaní per rollam je nutno vyjádřit souhlas nadpoloviční
většinou hlasů všech řádných členů rady spolku.
Rada spolku má 5 členů. Dva členové rady spolku (pan Jiřička, zástupce člena Město Jičín a
pan Přibyl, zástupce člena Mariánská zahrada) jsou pro schvalování výběru projektů k
financování ve střetu zájmů a proto nemohou hlasovat. Pro přijetí rozhodnutí musí hlasovat
všichni členové rady spolku, kteří nejsou ve střetu zájmu.
Děkujeme předem za Vaše hlasování.
S přáním pěkného dne
Kamila Kabelková
--Mgr. Kamila Kabelková, tel. 602 420 396
vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD
www.otevrenezahrady.cz, otevrenezahrady@seznam.cz
hlavní manažerka projektu MAP II pro ORP Jičín
http://map.otevrenezahrady.cz/, map@otevrenezahrady.cz
Otevřené zahrady Jičínska z. s.
ulice 17. listopadu 1074, 506 01 Jičín
IČO: 27017346
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Hana Bíšková

hana.biskova@kostelec-jc.cz

20. 9. 2019, 10:02

Komu: otevrenezahrady@seznam.cz, Jiri.Drska@seznam.cz, pepahavranek@seznam.cz

Re: Jednání rady spolku - hlasování per rollam k výběru projektu v
IROP
E-mail byl zařazen do složky Doručené na základě adresy hana.biskova@kostelec-jc.cz, která se
nachází v adresáři Povolené. Zobrazit nastavení složky.

Hlasování: Jana Bíšková
1. Schvaluji výběr projektů k financování na základě návrhu výběrové komise.
příloha: podepsaný Etický kodex.
S pozdravem Jana Bíšková

Dne 18.9.2019 v 12:15 Otevřené zahrady Jičínska z. s. napsal(a):
Vážení členové rady spolku,
obracím se na Vás se žádostí o schválení výběru projektů k realizaci na základě návrhu výběrové
komise.
Ve středu 15. 5. 2019 se uskutečnila výběrová komise k prvnímu kolu výzev v programovém rámci
IROP. Členové výběrové komise schválili bodový zisk všech žádostí. Všechny podané žádosti
splnily podmínky věcného hodnocení. Zápis z jednání výběrové komise a seznam projektů v pořadí
dle přidělených bodů včetně doporučení k financování nebo doporučení zařazení mezi náhradní
projekty.
K financování je doporučen projekt jehož požadovaná dotace je nižší než hodnota uvedená ve
schváleném finančním plánu IROP.
Projekty, jež splnily podmínky věcného hodnocení a nesplňují podmínku pro výběr k financování
jsou v souladu s interními postupy IROP zařazeny mezi náhradní projekty. Z náhradních projektů
se stanou projekty k financování až po modifikaci vyhlášených výzev a schválení změny finančního
plánu IROP. Ke schválení těchto projektů k financování budete vyzvání až uvedené změny
proběhnou.
K hlasování o výběru projektů IROP s takovým odstupem od jednání výběrové komise dochází
proto, že došlo kvůli technických problémům se systémem CSSF2014+ k pozdnímu informování
žadatelů o dotaci o výsledku věcného hodnocení a následně musela být dodržena lhůta pro
podání námitek. Teprve po těchto krocích může dojít k hlasování o výběru projektů členy rady.
Tímto vás žádám o schválení výběru projektů k financování na základě návrhu výběrové komise.
V souladu s článkem 9 jednacího řádu, bychom z časových důvodu použili hlasování formou per
rollam. Hlasování formou per rollam se rozumí korespondenční hlasování jednotlivých členů.
Hlasování per rollam probíhá e-mailem.
V příloze naleznete zápis z výběrové komise, seznam hodnocených projektů a etický kodex, který
mimo jiné slouží k prohlášení k neexistenci středu zájmů.

Lhůta pro vyjádření je nejpozději do 23. 9. 2019 do 16:00. Hlasování zadejte volbu odpovědi
„Odpovědět všem“ (místo běžnější volby odpovědět) touto cestou se zajistí, aby výsledek Vašeho
hlasování obdrželi i všichni ostatní členové rady spolku a zajistí se tak transparentnost hlasování.
Každý z účastníků hlasování je povinen přesným hlasováním vyjádřit názor jednou z těchto vět:
1. Schvaluji výběr projektů k financování na základě návrhu výběrové komise.
2. Neschvaluji výběr projektů k financování na základě návrhu výběrové komise.
3. Zdržuji se hlasování k výběru projektů k financování na základě návrhu výběrové komise.
Ke své odpovědi připojíte svoje jméno, příjmení a do přílohy podepsaný etický kodex.
Administrátorem hlasování je určena Kamila Kabelková. Výsledky hlasování budou oznámeny do
27. 09. 2019 a bude z nich vyhotoven samostatný zápis.
Pro přijetí rozhodnutí při hlasovaní per rollam je nutno vyjádřit souhlas nadpoloviční většinou
hlasů všech řádných členů rady spolku.
Rada spolku má 5 členů. Dva členové rady spolku (pan Jiřička, zástupce člena Město Jičín a pan
Přibyl, zástupce člena Mariánská zahrada) jsou pro schvalování výběru projektů k financování ve
střetu zájmů a proto nemohou hlasovat. Pro přijetí rozhodnutí musí hlasovat všichni členové rady
spolku, kteří nejsou ve střetu zájmu.
Děkujeme předem za Vaše hlasování.
S přáním pěkného dne
Kamila Kabelková
--Mgr. Kamila Kabelková, tel. 602 420 396
vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD
www.otevrenezahrady.cz, otevrenezahrady@seznam.cz
hlavní manažerka projektu MAP II pro ORP Jičín
http://map.otevrenezahrady.cz/, map@otevrenezahrady.cz
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IČO: 27017346
Přílohy
Etický kodex_000191.pdf – PDF, 698 kB
Stáhnout

Zobrazit ›

