
 

 

 

Protokol z hlasování Programového výboru MAS Vodňanská ryba, z. s. formou per 

rollam 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hlasování zahájeno dne 3. 5. 2021 v 9,00 hodin a ukončeno 5. 5. 2021 v 12,00 hodin. 

K hlasování per rollam je Programovému výboru předložen návrh ke schválení 

projektů k financování z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).  

Ve 13. výzvě "MAS Vodňanská ryba, z. s. – IROP – Zvýšení bezpečnosti dopravy III" byly 

podány 4 žádosti o podporu (ŽoP): 

 ŽoP s názvem Chodník k rybářské škole podalo město Vodňany s celkovými 

způsobilými výdaji (CZV) 3 504 429 Kč; 

 ŽoP s názvem Výstavba a modernizace chodníků v Obci Oslov podala obec Oslov 

s celkovými způsobilými výdaji (CZV) 2 142 866,92 Kč; 

 ŽoP s názvem Výstavba chodníku na p.č. 67 v k.ú. Žďár u Protivína podala obec Žďár 

s celkovými způsobilými výdaji (CZV) 1 002 978,50 Kč; 

 ŽoP s názvem Chodník podél II/141 – Číčenice podala obec Číčenice s celkovými 

způsobilými výdaji (CZV) 1 854 101 Kč. 
 

Alokace 13. výzvy MAS činí 5 000 000 Kč, v rámci hodnocení žádostí vznikl převis nad 

alokací výzvy ve výši 3 504 375, 42 Kč. Z tohoto důvodu po věcném hodnocení byla jedna 

žádost zařazena do náhradních projektů a tj. Žádost o podporu s názvem Chodník k rybářské 

škole, kterou podalo město Vodňany. 

Ke schválení projektů k financování jsou navrženy 3 projekty viz výše uveden výčet projektů.  

Pro hlasování „per rollam“ je Programovému výboru předložen tento návrh usnesení: 

Programový výbor schvaluje v rámci 13. výzvy MAS k financování z IROP 3 projekty: 

 Výstavba a modernizace chodníků v Obci Oslov, žadatel obec Oslov, CZV 2 142 

866,92 Kč; 

 Výstavba chodníku na p.č. 67 v k.ú. Žďár u Protivína, žadatel obec Žďár, CZV  výdaji 

1 002 978,50 Kč; 

 Chodník podél II/141 – Číčenice podala obec Číčenice s celkovými způsobilými 

výdaji 1 854 101 Kč. 

 

Konečné výsledky hlasování: počet členů Programového výboru 5. 

Počet hlasujících „Ano, souhlasím s návrhem na usnesení“ – 5, počet hlasujících „Ne, 

nesouhlasím s návrhem usnesení“ – 4. 



 

 

 

Veřejný sektor Soukromý sektor 

Počet hlasujících % Počet hlasujících % 

2 40 3 60 

 

    

Zapsala dne: 6. 5. 2021 Ing., Bc. Jitka Rojíková …………………………………… 

 

Za správnost:   PhDr. Alena Cepáková …………………………………… 

 


		2021-05-06T13:07:45+0200
	Ing. Bc. Jitka Rojíková


		2021-05-06T13:11:04+0200
	PhDr. Alena Cepáková




