
 

 

 

Zápis z hlasování Programového Výboru MAS Rokytná, o.p.s. 

PER ROLLAM od 28. 4. 2021  - 30. 4. 2021 18:00 hod. 

 

 

Věc: Usnesení Programového Výboru PV01_30042021 ke dni 30. 04. 2021 – 

Převod prostředků v rámci OP IROP 

 

 

V letošním roce končí možnost podávat výzvy v rámci OP IROP. Vyhlašování výzev, z OP IROP, bude 

MAS umožněno do konce roku 2021, a to tak, aby i příjem žádostí byl ukončen do konce roku 2021 

(pozn. termín 31. 12. 2021. Naším zájmem je vyhlásit výzvu v co nejkratším termínu.  

V rámci ukončené výzvy u opatření 6.1.1.A Investice do kapacit a kvality škol a školek, byly přijaty a 

doporučeny k financování projekty v objemu 11.825.055,99 Kč. V rámci tohoto opatření, po 

provedeném mapování, nejsou v roce 2021 připraveny pro podání žádné další projektu. Z tohoto 

důvodu navrhujeme přesun nevyčerpaných finančních prostředků ve prospěch opatření 2.4.1.A 

Podpora udržitelnosti nemotorové a veřejné dopravy, kde jsou, po provedeném šetření, připravené 

projekty k okamžitému předložení v objemu cca 10,5 mil. Kč. (jedná se o tři zásadní projekty na území 

MAS řešící otázky bezpečnosti dopravy) 

V naší MAS máme nevyčerpanou alokaci celkem 11.426.236,65 Kč. Částka 6.251.292,64 je určená na 

opatření 2.4.1.A. Podpora udržitelnosti nemotorové a veřejné dopravy a částka 5.174.944,01 je 

nevyčerpaná alokace z opatření 6.1.1.A. Investice do kapacit a kvality škol a školek. Pracovníci MAS 

absolvovali v měsících únoru a  březnu osobní setkání se zástupci obcí a zjistili připravenost projektů 

do opatření 2.4.1. A v předběžné částce CZV 10,5 mil. Kč.  

Vzhledem k připravenosti projektů a krátící se lhůtě na podání výzvy a příjem projektů doporučujeme 

převod celé zbývající alokace do opatření 2.4.1.A. Podpora udržitelnosti nemotorové a veřejné 

dopravy. 

  



 

 

 

Návrh usnesení: 

PV01_30042021 

Programový Výbor MAS Rokytná, o.p.s. schvaluje převod alokace z opatření 6.1.1.A Investice do 

kapacit a kvality škol a školek se převádí ve prospěch opatření 2.4.1.A Podpora udržitelnosti 

nemotorové dopravy částka CZV 5 174 944,01 Kč a příspěvek EU částka 4 916 196,81 Kč.  

Celková alokace pro opatření 2.4.1.A Podpora udržitelnosti nemotorové dopravy tedy bude činit 

celkové způsobilé výdaje 11.426.236,65 Kč, příspěvek EU 10.854.924,81 Kč. 

 

Hlasováním Per Rollam proběhlo ve dnech od 28. 4. 2021  - 30. 4. 2021 18:00 hod. 

Hlasování se účastnilo 8 členů Programového výboru, 1 člen hlasoval pro po skončení určeného času 

hlasování. Veřejný sektor a ani žádná zájmová skupina nepřekročila 50% hlasů. 

PRO 8 / PROTI 0 / ZDRŽEL SE 1 

 

 

Programový výbor schvaluje Usnesení č. PV01_30042021: 

Programový Výbor MAS Rokytná, o.p.s. schvaluje převod alokace z opatření 6.1.1.A Investice do 

kapacit a kvality škol a školek se převádí ve prospěch opatření 2.4.1.A Podpora udržitelnosti 

nemotorové dopravy částka CZV 5 174 944,01 Kč a příspěvek EU částka 4 916 196,81 Kč.  

Celková alokace pro opatření 2.4.1.A Podpora udržitelnosti nemotorové dopravy tedy bude činit 

celkové způsobilé výdaje 11.426.236,65 Kč, příspěvek EU 10.854.924,81 Kč. 

 

Zapsal vedoucí pracovník pro realizaci SCLLD Robert Kubala 
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