
 

Zápis z hlasování Výboru MAS  

formou  „per rollam“ ze dne 28.3.2018 

 

Dne 28.3.2018 byl členům Výboru MAS Hranicko zaslán email: 

 

Dobrý den členové Výboru MAS, 

Důvodová zpráva: 

4. dubna 2018 je uzávěrka 5. Výzvy MAS-IROP Cyklodoprava. Avizováno je podání 3 nebo 4 projektů. U 

jednoho z nich Cyklostezka Hustopeče n.B. – Milotice n.B. je aktuální situace taková, že jim právě v těchto 

dnech doběhlo zadávací řízení. Předběžné otevření obálek ukázalo, že pravděpodobně vítězná nabídka je na 

úrovni přes 9 milionů Kč oproti původní ceně odhadnuté projektovou dokumentací kolem 13 milionů Kč. 

Žadatel musí do Žádosti o podporu uvést ceny dle nějakého odborného odhadu (projektová dokumentace) 

nebo dle výsledku soutěže. To žadatel plánuje, ale do doby uzávěrky výzvy 4.4. nestihne uzavřít ještě 

Smlouvu o dílo. Dostává se tak do rizika, že pokud by si v Žádosti o podporu snížil rozpočet na 9 milionů Kč a 

následně při podrobné kontrole splnění podmínek ZŘ objevil nějaký problém nebo mu vítězný uchazeč 

odmítl podepsat smlouvu o dílo, bude muset rozdíl mezi 9 miliony Kč a nabídkou druhého uchazeče (nebo 

vítězem nového ZŘ) už doplácet ze svého. Na druhou stranu, pokud do Žádosti o podporu nastaví rozpočet 

na 13 milionů, získá dotaci a následně během realizace ušetří 4 miliony Kč, využijeme je až v následné výzvě, 

která při takovémto objemu může být kontraproduktivní (všechny projekty mají obvykle vyšší rozpočty). 

Mnohem lepší je mít tyto 4 miliony k dispozici už při hodnocení žádostí a tedy je rovnou využít pro pokrytí 

dalších projektů. Nejjednodušším řešením je prodloužení Výzvy o 10 pracovních dnů, ve kterých žadatel 

dotáhne ZŘ do podoby uzavření Smlouvy o dílo.  

Samozřejmě je možné, že při hodnocení se tento projekt neumístí v pořadí, které umožňuje získání dotace, 

pak nebude mít posunutí výzvy žádný dopad, to ale teď nemůžeme vědět a pozitiva výrazně převažují.  

Jednání Výboru MAS bude až 4.4., což je i den uzávěrky Výzvy, proto je potřeba rozhodnout per-rollam 

hlasováním už tento týden. 



 

 

Na základě předsedou vyhlášeného hlasování Výboru MAS per-rollam Vás žádáme o hlasování 

k následujícímu usnesení: 

 

UVMAS/22/2018 

Výbor MAS schvaluje modifikaci 5. Výzvy MAS-IROP Cyklodoprava a to posunutí ukončení příjmu žádostí 

o 10 pracovních dnů, tj. do 18.4.2018 

Hlasovat můžete 3 variantami: Pro/Proti/Zdržel se. 

Prosím odpovězte na tento e-mail slovy PRO, PROTI nebo ZDRŽEL SE. 

Váš hlas tak bude zaznamenán.  

Vzhledem k velikonočním svátkům prosíme o hlasování „mimořádně“ nejpozději do zítra čili 

čtvrtku 29. března 2018 do 14:00, ideálně hlasujte ihned po přečtení. Moc děkujeme. 

 

Dne 28.3. 2018 po 22 hod. bylo hlasování uzavřeno a vyhodnoceno, jelikož hlasovali všichni členové Výboru 

MAS.  

 

Výsledek hlasování: 

UVMAS/22/2018 

Výbor MAS schvaluje modifikaci 5. Výzvy MAS-IROP Cyklodoprava a to posunutí ukončení příjmu 

žádostí o 10 pracovních dnů, tj. do 18.4.2018 

(pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

 

 

Zapsala: Žaneta Rosová     Ověřil: Vojtěch Skácel 

        Předseda Výboru MAS 


