ZÁPIS
ZE ZASEDÁNÍ PROGRAMOVÉHO VÝBORU
MAS Hradecký venkov dne 1. října 2020 od 15:00 hodin
V zasedací místnosti MěÚ Nechanice

PROGRAM ZASEDÁNÍ:

1.
2.
3.
4.

Úvod, zahájení zasedání
Podpis etického kodexu osoby podílející se na hodnocení
Schválení projektů z výzvy č. 10 MAS Hradecký venkov-IROP- Bezpečnost dopravy
Diskuze, usnesení, závěr

1. Úvod, zahájení zasedání
Zasedání Programového výboru MAS Hradecký venkov (dále jen PV) zahájila paní Jana
Kuthanová, předsedkyně PV. Nejprve konstatovala, že z celkového počtu 9 členů PV je
přítomno 6 členů PV. PV je usnášeníschopný. Poté seznámila přítomné s navrženým
programem zasedání a navrhla paní Janu Štěpánkovou zapisovatelkou zasedání a pana
MUDr. Josefa Hoška, zastupujícího Český svaz včelařů z. s., základní organizace Nechanice
ověřovatelem zápisu.
USNESENÍ PV 1:
PV MAS Hradecký venkov schvaluje program dnešního zasedání, paní Janu Štěpánkovou
zapisovatelkou zasedání a pana MUDr. Josefa Hoška, zastupujícího Český svaz včelařů z.
s., základní organizace Nechanice ověřovatelem zápisu.
HLASOVÁNÍ: PRO:

6

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Paní Kuthanová seznámila přítomné s výsledky hlasování per rollam ze dne 22. 9. 2020.
K tomuto projednání nebyly vzneseny žádné připomínky.
USNESENÍ PV 2:
PV MAS Hradecký venkov schvaluje zápis z jednání Programového výboru per rollam ze dne
22.9.2020.
HLASOVÁNÍ: PRO:

6

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

2. Podpis etického kodexu osoby podílející se na hodnocení
Přítomní členové, kteří se budou podílet na hodnocení projektů z výzvy č. 10 MAS Hradecký
venkov-IROP- Bezpečnost dopravy, podepsali Etický kodex.
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USNESENÍ PV 3:
PV bere na vědomí, že všichni členové, podílející se na výběru projektů z výzvy č. 10 MAS
Hradecký venkov-IROP- Bezpečnost dopravy, podepsali Etický kodex.
HLASOVÁNÍ: PRO:

6

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

3. Schválení projektů z výzvy č. 10 MAS Hradecký venkov-IROP- Bezpečnost
dopravy
Jana Kuthanová konstatovala, že v rámci výzvy č. 10 MAS Hradecký venkov-IROPBezpečnost doprav bylo přijato 5 projektů, z toho 4 projekty splnily kritéria formálních
náležitostí a přijatelnosti a prošly věcným hodnocením. Dále informovala, že členům PV byla
doručena anotace k projektu a zápis z jednání VK ze dne 10.9. 2020 jako podklad pro dnešní
jednání. Výše alokace na tuto výzvu je 3 459 463,85 Kč.

Název projektu: Libčany - chodník podél místní komunikace
Žadatel: Obec Libčany
Podání: 24. 6. 2020 8:37
Popis projektu:
V rámci projektu bude provedena výstavba chodníku po pravé straně stávající místní
komunikace v Libčanech na pozemcích parc. č. 66, 69/1, 451/1 v k.ú. Libčany ve směru ze
silnice III/32329 k výrobnímu závodu Smart wood Czech, s.r.o. Vznikne bezpečná trasa pro
pěší chodce, která navazuje na stávající síť komunikací pro pěší v obci. Chodník je navržen v
základní šířce 1,50 m a délce 190 m.


Místo realizace projektu: Libčany



Celkové výdaje: 1 225 686,49



Celkové způsobilé výdaje: 1 149 516,49

Na základě věcného hodnocení bylo žadateli přiděleno: 70 bodů

Název projektu: Přechod pro chodce na I/35 Sadová
Žadatel: Obec Sadová
Podání: 14. 7. 2020 15:52
Popis projektu:
Projekt řeší výstavbu přechodu pro chodce u autobusových zastávek na silnici I/35 v obci
Sadová, na příjezdu od Hradce Králové, na pozemcích 539/2, 539/34, 286/3 a 323/4 vše k.ú.
Sadová u Sovětic. Nově zbudované stavební celky: přechod pro chodce (stavební úpravy
chodníku, vozovky a nový chodník) a přisvětlení přechodu pro chodce, zajistí bezpečné
bezbariérové propojení autobusových zastávek na silnici I/35 pro pěší a navázání na již
vybudované chodníky a cyklostezky v obci Sadová.


Místo realizace projektu: Sadová
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Celkové výdaje: 1 208 756,51



Celkové způsobilé výdaje: 1 142 811,51

Na základě věcného hodnocení bylo žadateli přiděleno: 80 bodů.
Název projektu: Praskačka - Komunikace pro pěší při silnici III/32326
Žadatel: Obec Praskačka
Podání: 27.7.2020 10:44
Popis projektu:
Cílem projektu je vybudování chodníku v obci Praskačka při severní straně silnice III/32326 při
výjezdu na Hradec Králové, který tak bude připravený na budoucí napojení chodníku u nové
výstavby řadových domů. Tento návrh má za cíl propojit již stávající chodníky v centru obce s
nově vybudovaným chodníkem v části obce Praskačka. Chodník je navržen v základní šířce
1,50 m a délce 160 m.


Místo realizace projektu: Praskačka



Celkové výdaje: 1 565 963,00



Celkové způsobilé výdaje: 1 149 999,73

Na základě věcného hodnocení bylo žadateli přiděleno: 70 bodů.
Název projektu: Segregace pěší dopravy a odvodnění prostoru při silnici III/3086 a III/387,
Číbuz
Žadatel: Obec Skalice
Podání: 31. 7. 2020 8:59
Popis projektu:
Realizací projektu dojde ke zvýšení bezpečnosti pohybu chodců, a především bezbariérové
zpřístupnění objektů občanské vybavenosti obce obyvatelům se sníženou schopností pohybu
a orientace. Projekt má za cíl zlepšit pohyb a přístup pěších v dané lokalitě a celou lokalitu
zatraktivnit. V obci je 644 trvale hlášených obyvatel (stav k datu 31.12.2019).


Místo realizace projektu: Skalice



Celkové výdaje: 7 511 940,18



Celkové způsobilé výdaje: 1 150 000,-

Na základě věcného hodnocení bylo žadateli přiděleno: 70 bodů.
Posledním přijatým projektem byl projekt žadatele Obce Dohalice, Název projektu: Obec
Dohalice - rekonstrukce chodníku, podání: 31. 7. 2020 10:59. Jana Štěpánková uvedla, že
žadatel byl po kontrole formálních náležitostí a přijatelnosti 2 x vyzván k doplnění žádosti o
dotaci. V dané lhůtě nebyla žádost doplněna, a proto bylo hodnocení ukončeno - žádost o
podporu nesplnila formální náležitosti a podmínky přijatelnosti.
Minimální počet bodů, aby žádost o podporu splnila podmínky věcného hodnocení je 40, v
případě rovnosti bodů o pořadí rozhoduje datum a čas podání žádostí o podporu v MS2014+,
dle interních postupů MAS Hradecký venkov (vydání 1.2, platnost od 16.9. 2019).
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Seznam projektů doporučených k financování ve výzvě č. 10

Číslo projektu

Žadatel

Název projektu

Věcné
hodno
cení –
počet
bodů

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16
_038/0014713

Obec
Sadová

Přechod pro chodce na
I/35 Sadová

80

1 142 811,51

1 085 670,93

57 140,58

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16
_038/0014547

Obec
Libčany

Libčany - chodník podél
místní komunikace

70

1 149 516,49

1 092 040,66

57 475,83

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16
_038/0014779

Obec
Praskačka

Praskačka Komunikace pro pěší
při silnici III/32326

70

1 149 999,73

1 092 499,74

57 499,99

3 442 327,73

3 270 211,33

Celkem

Celkové
způsobilé
výdaje

Požadovaná
dotace EU

Vlastní zdroje

Seznam náhradních projektů ve výzvě č. 10

Číslo projektu

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16
_38/0014822

Žadatel

Obec
Skalice

Název projektu

Segregace pěší
dopravy a odvodnění
prostoru při silnici
III/3086 a III/387, Číbuz

Věcné
hodnocení
– počet
bodů

Celkové
způsobilé
výdaje

Požadovaná
dotace EU

Vlastní
zdroje

70

1 150 000,-

1 092 500,00

57 500,00

USNESENÍ PV 4:
PV schvaluje Seznam vybraných projektů ve výzvě č. 10 MAS Hradecký venkov – IROP –
Bezpečnost dopravy.
HLASOVÁNÍ: PRO: 6 PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ PV 5:
PV schvaluje Seznam náhradních projektů ve výzvě č. 10 MAS Hradecký venkov – IROP –
Bezpečnost dopravy.
HLASOVÁNÍ: PRO: 6 PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0
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4. Diskuze, různé
Zpracování akčního plánu SCCLD pro OP Z+
Jana Kuthanová seznámila PV s přípravou na předložení akčního plánu SCLLD pro OP Z+,
pro zpracování, na základě znalosti místních poměrů a analytických podkladů, jsou
především strategické důvody tj. demografie –stárnutí obyvatel a potřeba sociálního
začleňování seniorů, strukturální změny ekonomiky - rekvalifikace, potřeba aktivizace
nevyužitého potenciálu u části společnosti - sociální začleňování, celoživotní vzdělávání občanské hodnoty, kvalita života na venkově.
PV schvaluje vypracování Akčního plánu SCLLD pro Operační program Zaměstnanost+, na
programové období 2021+.
USNESENÍ PV 6:
PV schvaluje vypracování Akčního plánu SCCLD pro Operační program Zaměstnanost+, a
pověřuje vedoucí kanceláře Janu Štěpánkovou k zpracování a předložení orgánům MAS.
HLASOVÁNÍ: PRO: 6 PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

V diskusi nebyly vzneseny žádné příspěvky.
Paní Jana Kuthanová ukončila jednání v 17 hodin.

V Nechanicích dne 5. 10. 2020

Zapsala: Bc. Jana Štěpánková

Zápis ověřil: MUDr. Josef Hošek, zastupující Český svaz včelařů z. s., základní organizace
Nechanice

Jana Kuthanová
předsedkyně Programového výboru
zastupující Obec Hořiněves
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