ZÁPIS Z HLASOVÁNÍ
PROGRAMOVÉHO VÝBORU PER ROLLAM
MAS Hradecký venkov dne 15. června 2021

Jednání proběhlo per rollam vzhledem k tomu, že z jednání se omluvili 3 členové ze
soukromého sektoru a nebylo by proto možné zasedání uskutečnit. V souladu s jednacím
řádem byla stanovena doba na hlasování od 8. 6. 2021 do 14. 6. 2021 včetně.
Body k jednání:
1. Podpis etického kodexu osoby podílející se na hodnocení projektů z výzvy č. 7
Programu rozvoje venkova
2. Schválení projektů z výzvy č. 7 Program rozvoje venkova
3. Navýšení rezervovaných prostředků na realizaci SCLLD v Programu rozvoje
Venkova
4. Zpráva o plnění strategie CLLD za období 01-06/2021 – ISg

1. Podpis etického kodexu osoby podílející se na hodnocení
Členové Programového výboru, kteří se budou podílet na hodnocení projektů z výzvy č. 7 MAS
Hradecký venkov – PRV - Fiche č. 11 Rekreační funkce lesa, mají podepsaný etický kodex.
Programový výbor bude projekty hodnotit v souladu se schválenými interními pravidly.

2. Schválení projektů z výzvy č. 7 Program rozvoje venkova
V rámci výzvy č. 7 MAS Hradecký venkov - PRV - Fiche č. 11 Rekreační funkce lesa byly
přijaty 3 projekty, které splnily kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti a prošly věcným
hodnocením. Programový výbor obdržel anotaci k projektům a zápis z jednání VK ze dne 27.
5. 2021 jako podklad pro hlasování per rollam.
Výběr projektů a postup v případě shodného počtu bodů:


podpora doposud nepodpořeného žadatele – lépe se umístí projekt žadatele, který
doposud nebyl vybrán k podpoře ze strany MAS v rámci realizace SCLLD 2014 – 2020;



výše způsobilých výdajů – lépe se umístí projekt s nižší deklarovanou částkou
způsobilých výdajů;



místo realizace v obci, která má méně obyvatel. V případě, že bude mít projekt místo
realizace ve více obcích, bude rozhodovat místo realizace v největší obci. MAS bude
při porovnávání počtu obyvatel vycházet z dat dostupných na stánkách Českého
statistického úřadu, platných k 1. 1. roku, kdy je výzva vyhlášena.

Přijaté projekty:
Název projektu: Lesní naučná stezka Litíč
Žadatel: Obec Litíč
Jedná se o vytvoření nové lesní naučné stezky v místním lese na pozemcích v majetku obce
Litíč. Stezku tvoří pěší okruh, který vede po stávajících lesních cestách a pěšinách, má celkem
pět zastávek. Lesní cesty a pěšiny nebudou nijak upravovány. Stezka je svoji trasou navržena
jako trasa méně až středně náročná, z důvodu jejího určení pro rodiny s dětmi. V obci Litíč a
jeho okolí se nachází mnoho zajímavých míst, které slouží jako místo pro aktivní pěší nebo
cykloturistiku. Důvodem pro vybudování lesní naučné stezky je přiblížit místní přírodní
prostředí všem dětem a dospělým. V blízkém okolí se takto tematicky zaměřená naučná stezky
nenachází.
Celkové výdaje, na které může být poskytnuta dotace: 642 752,Celkové způsobilé výdaje: 567 248,Název projektu: Lesní hřiště v Osicích
Žadatel: Obec Osice
Návrh projektu spočívá v doplnění stávajícího lesního hřiště. Na severní straně zpevněné
plochy bude umístěn nový altán, který bude sloužit k setkávání občanů a ke kulturním
představením. Jedná se o dřevostavbu, půdorys ve tvaru obdélníku, rozměr max. 6x4 m.
Zastavěná plocha nepřesáhne 25 m2. Výška v nejvyšším bodě bude max. 4 m. Jedná se o
jednoduchou stavbu se sedlovou střechou, která stojí na 7 stojkách. Z jedné strany je altán
otevřený do prostoru. Zbývající strany jsou opatřeny vodorovně umístěnými latěmi s mezerou.
Pod altánem je vyvýšené dřevěné molo, které je vysunuté směrem před altán. Rozměr mola
je max. 5,3 x 6,3 metrů. Molo je umístěno dva schody nad okolní terén. V místě původního
dětského hřiště budou umístěny prvky přírodního charakteru. Jsou navrženy jednoduché a
efektní prvky, využívající práci s terénem, dřevem a lany. Na toto dětské hřiště bude nově
navazovat vymodelovaný kopec, který bude z podorničí, přičemž vrchní vrstva bude tvořena z
ornice. Kopec bude o rozměrech max. 18 x 10,6 m. Výška kopečku ve tvaru oválu, bude
max. 1,5 m v nejvyšším místě oproti stávajícímu terénu. Budou zde umístěny svahové prvky
jako je svahová skluzavka a tunel. Na kopci bude stát domeček, který bude fungovat jako
rozhledna pro děti. Dále bude prostor doplněn o lezeckou síť a herní prvky - houpačka hnízdo,
pružinová houpačka, tunel, svahová skluzavka a domek u stromu.
Celkové výdaje, na které může být poskytnuta dotace: 653 400,Celkové způsobilé výdaje: 844 822,Název projektu: Přístřešek - lesní odpočinkové místo Třesovice
Žadatel: Obec Třesovice
Projekt řeší zřízení odpočinkového místa v třesovickém lese. Objekt, jehož hlavní součástí
bude lesní dřevěný přístřešek, bude sloužit jako oddechové místo pro návštěvníky lesa, pro
environmentální výchovu, pro pořádání aktivit místních sdružení. Odpočinkové místo bude
vybudováno na pozemku p. č. 272/5, ve vlastnictví žadatele. Projekt v sobě zahrnuje výstavbu
dřevěného přístřešku, ve kterém budou umístěny dřevěné lavice a stoly, pevně spjaté se zemí.
Součástí lesního odpočinkového místa budou dále informační tabule, herní prvek, lavice

umístěné v okolí přístřešku. Přístřešek bude dřevěné konstrukce o půdorysu 6 m x 4 m a výšce
2,9 m, se sedlovou střechou krytou pálenou taškou červené barvy. Zadní severní strana
přístřešku bude celodřevěná a podél celé této stěny bude zabudovaná lavice k sezení.
Zbývající strany přístřešku budou otevřené. V nově zřízeném odpočinkovém místě bude
umístěn herní prvek pro děti, soustava lávek se střechou. Jedná se o soustavu se zemí pevně
spjatých dílčích prvků pro pohybovou aktivitu dětí. Informační tabule přidělané na dřevěných
nosnících pevně spjatých se zemí, seznámí návštěvníky se životem v lese, florou i faunou zde
žijící. Prostor bude doplněn odpadkovým košem. Cílem projektu je vytvořit útočiště pro
relaxaci, poznání i aktivní odpočinek.
Celkové výdaje, na které může být poskytnuta dotace: 650 980,Celkové způsobilé výdaje: 650 980,Výše alokace na tuto výzvu je 1 872 308,- Kč .
Seznam vybraných žádostí o dotaci ve výzvě č. 7 PRV
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USNESENÍ PV č. 1:
PV schvaluje Seznam vybraných Žádostí o dotaci – z výzvy č. 7 MAS Hradecký venkov – PRV
- Fiche č. 11 Rekreační funkce lesa, doporučených k financování na základě návrhu Výběrové
komise v souladu s interními postupy s požadovanou podporou ve výši 1 871 628,HLASOVÁNÍ: PRO:

9

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Na základě hlasování per rollam usnesení schváleno 9 hlasy.

3. Navýšení rezervovaných prostředků na realizaci SCLLD v Programu rozvoje
venkova
Na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2020/2220 vstupuje Program
rozvoje venkova na období 2014–2020 (dále jen „PRV“) do dvouletého přechodného období.
Vzhledem k tomu, že je pro PRV stanovena povinnost přidělení 5 % z rozpočtu Evropského
zemědělského fondu pro rozvoj venkova pro iniciativu LEADER, musí být pro přechodné
období navýšen i rozpočet opatření M19 – Podpora místního rozvoje na základě iniciativy
LEADER. Ministerstvo zemědělství alokaci předběžně rozdělilo mezi všechny místní akční
skupiny (dále jen „MAS“). Alokace stanovená pro přechodné období musí být využita na

realizaci schválených strategií komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období
2014–2020. MAS Hradecký venkov byla navržena alokace ve výši 6 180 800,- Kč. Souhlas s
navýšením rezervovaných prostředků na realizaci SCLLD je třeba nahlásit Řídícímu orgánu
PRV nejpozději do 20. 6. 2021.
USNESENÍ PV č. 2:
PV schvaluje přijetí alokace ve výši 6 180 800,- Kč a pověřuje Janu Štěpánkovou k vyjádření
souhlasu s navýšením rezervovaných prostředků Řídícímu orgánu a případnému doplnění dle
pokynů ŘO.
HLASOVÁNÍ: PRO:

9

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Na základě hlasování per rollam usnesení schváleno 9 hlasy.

4. Zpráva o plnění strategie CLLD za období 01-06/2021
MAS má 2 x ročně povinnost předkládat Zprávu o plnění Integrované strategie (dále ISg)
v souladu s Metodickým pokynem pro využití integrovaných nástrojů v období 2014–
2020. Zpráva o plnění ISg za období 01-06/2021 obsahuje informace o celkovém kontextu na
území. Součástí Zprávy je i přehled vývoje realizace, schválené a realizované projekty a plnění
podmínek IN včetně plnění indikátorů a dodržení finančního plánu. Vypracovaná Zpráva byla
zaslána PV.
USNESENÍ PV č. 3:
PV MAS Hradecký venkov schvaluje Zprávu o plnění ISg CLLD za období 01-06/2021 a
pověřuje Janu Štěpánkovou k jejímu podání a případnému doplnění dle pokynů ŘO.
HLASOVÁNÍ: PRO:

9

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Na základě hlasování per rollam usnesení schváleno 9 hlasy.

V Nechanicích dne 15. 6. 2021.
Zápis provedla na základě hlasování členů Programového výboru per rollam Jana
Štěpánková.

Jana Kuthanová
Předsedkyně Programového výboru

