
 

Zápis ze zasedání Rozhodovacího orgánu  

konaného dne 9. 5. 2019 na MěÚ v Třešti od 14.30 hodin 

 

Program jednání: 

14:15 – 14:30 Prezence 

 

1. Uvítání 

2. Schválení doporučené Žádosti o podporu ve Výzvě č. 5 MAS Třešťsko – IROP – Podpora 

infrastruktury pro vzdělávání v základních školách 

3. Informace o aktualizaci SCLLD MAS Třešťsko 

4. Diskuze, ostatní 

5. Závěr 

 

1. Uvítání 

Předseda Rozhodovací orgánu (dále jen RO) MAS Třešťsko Ing. Vladislav Hynk přivítal přítomné členy (viz 

Příloha č. 1 - Prezenční listina), poděkoval jim, že se sešli na jednání Rozhodovacího orgánu a seznámil je 

s programem jednání. Ing. Hynk konstatoval, že RO je usnášeníschopná a dal hlasovat o přijetí programu 

jednání.  

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0 

 

2. Schválení doporučené Žádosti o podporu ve Výzvě č. 5 MAS Třešťsko – IROP – Podpora infrastruktury 

pro vzdělávání v základních školách II. 

Ing. Koumarová seznámila členy RO s projektem přijatým v rámci 5. výzvy IROP „Podpora infrastruktury pro 

vzdělávání v základních školách II.“ a požádala je o informaci, zda někdo z přítomných členů není ve střetu 

zájmů s tímto projektem. Všichni členové RO konstatovali, že ve střetu zájmu nejsou a podepsali Etické 

kodexy.  

Pátá výzva byla vyhlášena od 18. 2. – 25. 3. 2019. Do výzvy byl přijat jeden projekt s názvem „Bezbariérovost 

ZŠ Větrný Jeníkov, přístavba a modernizace odborných učeben“, který prošel hodnocením formálních 

náležitostí a přijatelnosti. Následně byl projekt předán Výběrové komisi k věcnému hodnocení. Ta zasedala 

2. 5. 2019 a obodovala projekt dle Přílohy č. 2 – Seznam projektů doporučených k financování. Žadatel se po 

vyrozumění o výsledku věcného hodnocení vzdal práva na odvolání. Z tohoto důvodu mohl zasednout 

Rozhodovací orgán ještě před uplynutím lhůty pro podání odvolání.  

 
Usnesení 19-5-9/RO/1 
Rozhodovací orgán MAS Třešťsko 
schvaluje 
Žádost o podporu vybranou Výběrovou komisí MAS Třešťsko dle přílohy č. 2 

 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0 



 

 

 

 
 

3. Informace o aktualizaci SCLLD MAS Třešťsko 

V návaznosti na proběhlou evaluaci MAS Třešťsko bude nutné aktualizovat SCLLD MAS Třešťsko. Na některém 

z příštích jednání RO bude předložen návrh, jak nevyužité prostředky v souvislosti s výstupy midterm 

evaluace přerozdělit do fichí, které jsou průběžně čerpány. 

Členové RO vzali na vědomí informaci ohledně připravované změny SCLLD MAS Třešťsko. 

 

4. Diskuse, ostatní 

Ing. Koumarová informovala členy RO o ukončené 4. Výzvě PRV MAS Třešťsko. Po proběhlé administrativní 

kontrole a nahodnocení projektů výběrovým orgánem bude pro RO připraven kanceláří MAS podkladový 

materiál k jednání o schválení projektů. 

 

5. Závěr 

Ing. Vladislav Hynk se rozloučil s přítomnými členy RO a popřál jim hodně zdaru do dalších dní. 

 

V Třešti dne 9. 5. 2019 

Zapsala Bc. Renáta Kadlecová 

 

_____________________________________ 

Ing. Vladislav Hynk 

předseda RO MAS Třešťsko 


