
 

 
 

Zápis 

z jednání představenstva MAS ŽELEZNOHORSKÝ REGION, z. s.,  

dne 29. 4. 2019 v kanceláři MAS Železnohorský region, z. s. (1. patro) 

Přítomní a hosté: viz příloha č. 1 - prezenční listina       

Program jednání: 

1. Seznámení představenstva se základními informacemi k OPZ 

2. Podepisování etických kodexů 

3. Výběr projektů 

4. Schválení výzev IROP 

5. Ukončení 

__________________________________________________________________________________ 

Úvod 

Na jednání představenstva se dostavilo 10 z 11 členů. Jednání zahájil předseda Představenstva Josef 

Blažek. Zapisovatelem zápisu byla jmenovaná: Petra Sotonová, ověřovatel: Josef Blažek. 

K bodu č. 1 Seznámení představenstva se základními informacemi k OPZ 

• Manažerka MAS P. Sotonová seznámila přítomné se základními informacemi 

k programovému rámci Operační program Zaměstnanost, konkrétně MAS ŽR: OPZ – 

Prorodinná opatření – II, č. výzvy MAS 868/03_16_047/CLLD_15_01_258, č. výzvy ŘO 

03_16_047. Přítomní byli seznámeni se zněním výzvy a pravidly pro výběr projektů včetně 

Seznamu projektů OPZ s 1 projektovou žádostí: 

o žadatel: MOMA Morašice, z. s. s reg. č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011693 

a názvem projektu: Podpora rodičů dětským klubem MOMA II při ZŠ Morašice, 

Chrudim s celkovými náklady 1 999 937,50 Kč. 

K bodu č. 2 Podepisování etických kodexů 

• Přítomní členové představenstva byli dále seznámeni se zněním etického kodexu pro Operační 

program Zaměstnanost. U žádného z přítomných členů nebyly zjištěny důvody pro jeho 

nepodepsání, proto bylo přistoupeno k jednotlivým podpisům, viz příloha. 

K bodu č. 3 Výběr projektu 

• V rámci výzvy MAS ŽR: OPZ – Prorodinná opatření – II byla podána 1 žádost o podporu, 

která prošla hodnocením formálních náležitostí a přijatelnosti, včetně věcného hodnocení bez 

výhrad. 

o Manažerka předložila přítomným k nahlédnutí výstupy Výběrové komise (Hodnotící 

tabulku věcného hodnocení projektu a Zápis z jednání Výběrové komise včetně 

Seznamu projektů výzvy MAS ŽR: Prorodinná opatření – II). 

o Ze Seznamu projektů vyplynulo, že suma požadovaných prostředků žádosti 

nepřekročila celkový objem prostředků pro danou výzvu. Bylo tedy přistoupeno k 

hlasování pro výběr 1 žádosti o podporu žadatele: MOMA Morašice, z. s. s reg. č. 

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011693 a názvem projektu: Podpora rodičů dětským 



 

 
 

klubem MOMA II při ZŠ Morašice, Chrudim s celkovými náklady 1 999 937,50 Kč 

a k jejímu následnému doporučení k financování. 

PRO: 10   PROTI: 0  ZDRŽEL SE: 0 

K bodu č. 4: Schválení výzev IROP 

Přítomní členové Představenstva byli seznámeni s připravenými výzvami IROP včetně kritérií 

formálních náležitostí a přijatelnosti a kritérii věcného hodnocení: 

• 11. výzva MAS ŽR-IROP-Ochrana regionu III, 

• 12. výzva MAS ŽR-IROP-Školy dostupné všem III. 

Zároveň stanovují P. Sotonovou a předsedu J. Blažka k jejich příp. úpravám dle požadavků CRR. 

PRO: 10   PROTI: 0  ZDRŽEL SE: 0 

K bodu č. 5: Ukončení 

Předseda Představenstva poděkoval přítomným za jejich účast a ukončil jednání. 

USNESENÍ 

1. Představenstvo jednomyslně doporučuje k financování žádost o podporu z Operačního 

programu Zaměstnanost: žadatele MOMA Morašice, z. s. s reg. č. 

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011693 a názvem projektu: Podpora rodičů dětským klubem 

MOMA II při ZŠ Morašice, Chrudim s celkovými náklady 1 999 937,50 Kč. 

2. Představenstvo jednomyslně schvaluje připravené výzvy: 11. výzva MAS ŽR-IROP-

Ochrana regionu III a 12. výzva MAS ŽR-IROP-Školy dostupné všem III včetně kritérií 

formálních náležitostí a přijatelnosti a kritérii věcného hodnocení a stanovují P. Sotonovou 

a předsedu J. Blažka k jejich příp. úpravám dle požadavků CRR. 

Veškeré informace zveřejňovány na www.zeleznohorsky-region.cz. 

 

Přílohy: 

Prezenční listina 

Zápis z jednání Představenstva MAS ŽR dle vzoru OPZ 

Etické kodexy 

Seznam vybraných projektů v rámci Operačního programu Zaměstnanost  

 

Dne: 29. 4. 2019       

Zapsala: P. Sotonová 

Předseda (ověřovatel zápisu): Josef Blažek 

http://www.zeleznohorsky-region.cz/

