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ZÁPIS 
z hlasování programového výboru MAS Šumperský venkov per rollam 

 
Předmět hlasování: 

1. Volba předsedy programového výboru 
2. Výběr projektů MAS Šumperský venkov - IROP - 10., 11. a 12. výzvy  
3. Schválení návrhu chystaných výzev (7. výzva - Sociální služby, 9. výzva - 

IZS II) a jejich hodnotících kritérií. 
4. Odsouhlasení odměňování členů programového výboru 1x za rok 

 
 

Členové programového výboru MAS Šumperský venkov, z. s. mohli v období od 

17. 3. 2020 do 26. 3. 2020 hlasovat per rollam pro volbu předsedy programového výboru, 

výběr projektu IROP 10., 11. a 12. výzvy, schválení návrhu chystaných výzev IROP a 

odsouhlasení odměňování členů programového výboru. K hlasování per rollam bylo 

přistoupeno z důvodu nařízení vlády a s tím spojených opatření k zamezení šíření nemoci 

způsobené koronavirem. Dne 17. 3. 2020 byly všem 9 členům programového výboru rozeslány 

potřebné informace a instrukce k hlasování. Hlasování se zúčastnilo všech 9 členů. 

 

 

Výsledky hlasování per rollam: 

 

1. Volba předsedy programového výboru 

 

Na předsedu programového výboru byla navržena, jako dále pokračující, Mgr. Vlasta Sršňová. 

Hlasování se zúčastnilo všech 9 členů programového výboru, tedy nadpoloviční většina: 

Hlasování: pro: 8 

  proti: 0 

  zdrželo se: 1 

Programový výbor schvaluje Mgr. Vlastu Sršňovou jako předsedkyni programového výboru MAS 

Šumperský venkov, z. s. 
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2. Výběr projektů MAS Šumperský venkov – IROP – 10., 11. a 12. výzva 

 

 Výběr projektů k podpoře 10. výzvy – Infrastruktura vzdělávání II.  

Do výzvy se přihlásilo 5 projektů. Výběrová komise přidělila body a stanovila pořadí 
projektů následovně: 

Seznam projektů v 10. výzvě IROP MAS Šumperský venkov – Infrastruktura vzdělávání II, které prošly 

procesem hodnocení. 
 

 
Členové programového výboru MAS Šumperský venkov postupovali podle Interních postupů 
MAS pro implementaci SCLLD pro IROP. Všechny projekty v dané výzvě dosáhly více než 
požadovaných 50 bodů ze škály hodnocení, tudíž je lze podpořit. Výběrová komise MAS 
Šumperský venkov, z. s. doporučila všechny projekty ke schválení. 
 
Celková alokace na tuto výzvu činila 9 371 896 Kč. Celkový objem požadované finanční 
podpory za danou výzvu je ve výši 11 693 933 Kč. Alokace vychází na první čtyři projekty 
(9 360 000 Kč) v pořadí stanoveném výběrovou komisí. Poslední pátý projekt (Vybudování 
multimediální učebny v ZŠ a MŠ Loučná nad Desnou) je stanoven jako náhradní. Částka 
nevyčerpaných alokovaných prostředků dané výzvy (11 896 Kč) zatím zůstává v opatření. O jejím 
využití bude rozhodnuto později. 

Tři z členů programového výboru byli ve středu zájmu a hlasování se tedy nezúčastnili.  

Pořadí Žadatel Celková alokace 
projektu 

Název projektu Bodové 
hodnocení 

Doporučený/ 
Nedoporučený 
VK 

1. ZŠ Dolní Studénky 2 340 000,- 
Nové učebny pro ZŠ 

Dolní Studénky 
100 Doporučený 

2. Obec Vikýřovice 2 340 000,- 
Přístavba ZŠ 

Vikýřovice 
95 Doporučený 

3. Obec Velké Losiny 2 340 000,- 

Vybudování odborné 

učebny fyziky a 

chemie - ZŠ Velké 

Losiny 

90 Doporučený 

4. Obec Libina 2 340 000,- 
Multimediální učebna 

pro ZŠ Libina 
90 Doporučený 

5. 
Obec Loučná nad 

Desnou 
2 333 933,- 

Vybudování 

multimediální učebny 

v ZŠ a MŠ Loučná nad 

Desnou 

90 Doporučený 

http://www.sumperskyvenkov.cz/


MAS Šumperský venkov, z. s. 

Nový Malín 240, 78803 Nový Malín 

 IČ: 27025675  

 

 

K zachování procentuálního zastoupení sektorů bylo po poradě s členem - Tělovýchovná 

jednota Sokol Dolní Studénky, z.s. - domluveno, že jeho hlas nebude započítán. Zástupce člena 

Tělovýchovná jednota Sokol Dolní Studénky, z.s. zároveň ale taktéž hlasoval PRO. 

 

 

Hlasování Programového výboru o výběru projektů: 

 Pro: 5 
 Proti: 0 
 Zdrželo se: 0 
 
Programový výbor MAS Šumperský venkov, z. s. schválil pořadí projektů IROP – 10. výzvy 
Infrastruktura vzdělávání II navržený výběrovou komisí MAS Šumperský venkov.  Vybrané 
projekty kancelář MAS předá k administraci na Centrum pro regionální rozvoj (CRR). 
 

 Výběr projektů k podpoře 11. výzvy – Sociální podnikání 

Do výzvy se přihlásil 1 projekt. Výběrová komise přidělila body následovně: 

Seznam projektů v 11. výzvě IROP MAS Šumperský venkov – Sociální podnikání, které prošly 
procesem hodnocení  

Pořadí Žadatel Celková alokace 
projektu 

Název projektu Bodové 
hodnocení 

Doporučený/ 
Nedoporučený VK 

1. 
Dobroty 

z venkova s.r.o. 
2 105 000,- 

 
Nová provozovna 

Dobroty z venkova s.r.o. 
70 Doporučený  

 

Členové programového výboru MAS Šumperský venkov, z. s. postupovali podle Interních 
postupů MAS pro implementaci SCLLD pro IROP. Projekt v dané výzvě dosáhl více než 
požadovaných 50 bodů ze škály hodnocení, tudíž jej lze podpořit. Výběrová komise MAS 
Šumperský venkov, z. s. doporučila projekt ke schválení. 
 
Celková alokace na tuto výzvu činila 2 105 000 Kč. Celkový objem požadované finanční 
podpory za danou výzvu je ve výši 2 105 000 Kč. Částka nevyčerpaných alokovaných prostředků 
dané výzvy, které se převádějí do dalších kolových výzev pro dané opatření SCLLD, činí 0 Kč. 

Hlasování Programového výboru o výběru projektu: 
 Pro: 9 
 Proti: 0 
 Zdrželo se: 0 
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Programový výbor MAS Šumperský venkov, z. s. schválil projekt IROP – 11. výzvy Sociální 
podnikání navržený výběrovou komisí MAS Šumperský venkov.  Vybraný projekt kancelář MAS 
předá k administraci na Centrum pro regionální rozvoj (CRR). 
 

 Výběr projektů k podpoře 12. výzvy – Bezpečnost dopravy II.  

Do výzvy se přihlásily 3 projekty. Výběrová komise přidělila body a stanovila pořadí 

následovně: 

Seznam projektů ve 12. výzvě IROP MAS Šumperský venkov – Bezpečnost dopravy II, které prošly 
procesem hodnocení  

Pořadí Žadatel Celková alokace 
projektu 

Název projektu Bodové 
hodnocení 

Doporučený/ 
Nedoporučený 
VK 

1. 
Obec Petrov 
nad Desnou 

2 104 298,- 

 

Petrov nad Desnou - 

základní škola- přechod, 

chodníky, parkoviště 

100 Doporučený  

2. 
Obec Nový 

Malín 

2 105 000,- 
 

Stavební úpravy 
chodníku pro zvýšení 
bezpečnosti dopravy, 

Nový Malín 

100 Doporučený  

3. 
Obec 

Hraběšice 

724 372,61,- 

 

Zvýšení bezpečnosti v 

obci Hraběšice 
95 Doporučený  

 

Členové programového výboru MAS Šumperský venkov, z. s. postupovali podle Interních 
postupů MAS pro implementaci SCLLD pro IROP. Všechny projekty v dané výzvě dosáhly více 
než požadovaných 50 bodů ze škály hodnocení, tudíž je lze podpořit. Výběrová komise MAS 
Šumperský venkov, z. s. doporučila všechny projekty ke schválení. 
 
Celková alokace na tuto výzvu činila 5 102 182 Kč. Celkový objem požadované finanční 
podpory za danou výzvu je ve výši 4 933 670,61 Kč. Z celkové alokace výzvy je tedy možné 
podpořit všechny 3 projekty. V daném opatření zůstává 168 511,39 Kč. O využití této částky 
bude rozhodnuto později. 

Hlasování Programového výboru o výběru projektu: 
 Pro: 9 
 Proti: 0 
 Zdrželo se: 0 
 
Programový výbor MAS Šumperský venkov, z. s. schválil pořadí projektů IROP – 12. výzvy 
Bezpečnost dopravy II navržený výběrovou komisí MAS Šumperský venkov.  Vybrané projekty 
kancelář MAS předá k administraci na Centrum pro regionální rozvoj (CRR). 
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3. Schválení návrhu chystaných výzev (7. výzva – Sociální služby, 9. výzva – IZS 
II) a jejich hodnotících kritérií. 

 
Členové programového výboru měli k dispozici k prostudování návrh znění 7. a 9 výzvy IROP 
včetně navržených hodnotících kritérií. 
 
Hlasování Programového výboru o návrhu chystaných výzev a jejich hodnotících kritérií: 

Pro: 9 
Proti: 0 
Zdrželo se: 0 
 

Programový výbor MAS Šumperský venkov schválil návrh chystaných výzev (7. výzva – Sociální 
služby, 9. výzva – IZS II) a jejich hodnotících kritérií. 
  

 

4. Odsouhlasení odměňování členů programového výboru 1x za rok 
 
Vzhledem k velkému počtu jednání programového výboru během roku bylo členům navrženo 
odměňování jedenkrát za rok vždy na konci roku na základě předloženého výkazu práce. 
 
Hlasování Programového výboru o odměňování členů programového výboru 1x za rok: 

Pro: 9 
Proti: 0 
Zdrželo se: 0 

 

Programový výbor MAS Šumperský venkov schválil odměňování členů programového výboru 
jedenkrát za rok (na konci roku dle předloženého výkazu práce). 
 

V Novém Malíně dne 26. 3. 2020 

 

Zapsala: Mgr. Adéla Nováková 

 
 
Mgr. Vlasta Sršňová 
předsedkyně programového výboru 
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