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Zápis  
z jednání výkonné rady ze dne 5. 4. 2022 

Čas:   16:30 h 

Místo:   Kancelář MAS Podbrněnsko, Brněnská 2, Pohořelice 

 

Přítomní: Mgr. Ondřej Veselý, Mgr. Marek Sovka, Bc. Miroslav Novák, DiS., Mgr. Helena 

Kloudová, DiS., Mgr. Vladimír Soukop 

 

Dle stanov je Výkonná rada usnášeníschopná při nadpoloviční většině členů. 

Přítomno členů: 5 z 7 a zároveň žádná ze zájmových skupin/sektoru nemá zastoupení 

vyšší než 49 %. Výkonná rada je tudíž usnášeníschopná.  

 

Omluveni:  Ing. Ivana Kohútová, Pavel Fröhlich 

 

Přítomní za kancelář MAS: Mgr. Jan Oujeský, Mgr. Martin Braun 

 

Zapisovatel: Mgr. Jan Oujeský  

 

Program jednání Výkonné rady: 

1. Úvod, prezence  

2. Aktuální informace  

3. Výzva IROP č. 10 - výběr projektů 

4. Příprava vzniku Enerkom Podbrněnsko 

5. Různé a závěr 

 

1. ÚVOD 

Předseda MAS Mgr. Ondřej Veselý zahájil jednání v 16:30 a přivítal přítomné členy Výkonné rady a zástupce 

MAS. Dle prezenční listiny je přítomna nadpoloviční většina členů Výkonné rady (5 členů ze 7), jednání je 

usnášeníschopné. Zároveň žádná ze zájmových skupin a sektorů nepřevyšuje 49% podíl zastoupení. 

Za zapisovatele dnešního jednání byl navržen Mgr. Jan Oujeský. Ověřovatel zápisu není dnes zvolen, jelikož 

dle Interních postupů MAS Podbrněnsko – IROP (verze č. 1.1, platnost od 27. 9. 2018) musí být zápis z jednání 

Výkonné rady podepsán všemi přítomnými členy VR. Tudíž ověření zajistí všichni přítomní členové VR.  

 

Usnesení č. 1/1-2022 

Výkonná rada MAS Podbrněnsko schvaluje za zapisovatele dnešního jednání Mgr. Jana Oujeského. 

Pro:  5 Proti:    0 Zdržel se:   0 

 

Mgr. Veselý seznámil přítomné s programem jednání. Navrhl bod na doplnění do programu, a to Souhrn 

hlasování per rollam – tedy informace o hlasování a usneseních per rollam od posledního zasedání. Nikdo 

další nevznesl námitku na doplnění programu.  
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Usnesení č. 2/1-2021 

Výkonná rada MAS Podbrněnsko schvaluje program jednání VR 5. 4. 2022.  

Pro:  5 Proti:    0 Zdržel se:   0 

 

Schválený program jednání Výkonné rady: 

1. Úvod, prezence  

2. Souhrn hlasování per rollam 

3. Aktuální informace  

4. Výzva IROP č. 10 - výběr projektů 

5. Příprava vzniku Enerkom Podbrněnsko 

6. Různé a závěr 

 

2. SOUHRN HLASOVÁNÍ PER ROLLAM 

Mezi posledním zasedáním Výkonné rady MAS Podbrněnsko 30. 11. 2021 a dnešním zasedáním Výkonná 

rada přijala následující usnesení formou per rollam hlasování.  

 

 Usnesení ze dne 18. 1. 2022 

Výkonná rada MAS Podbrněnsko, spolek, schvaluje znění 11. Zprávy o plnění integrované strategie, včetně 

všech níže přiložených příloh. 

 

Pro:  7 Proti:    0 Zdržel se:   0 

 

 Usnesení ze dne 31. 1. 2022 

Výkonná rada MAS Podbrněnsko, spolek, schvaluje, že veškeré ušetřené finance v rámci zrealizovaných 

projektů skrze Programový rámec IROP budou přesunuty na výzvu č. 10 MAS Podbrněnsko, spolek - IROP - 

Udržitelná a bezpečná doprava pro navýšení alokace výzvy. 

 

Pro:  7 Proti:    0 Zdržel se:   0 

 

 Usnesení ze dne 28. 2. 2022 

Výkonná rada MAS Podbrněnsko schvaluje úplné znění "Výzvy MAS PRV č. 6", včetně všech příloh 

a souvisejících dokumentů. 

 

Pro:  7 Proti:    0 Zdržel se:   0 

 

 Usnesení ze dne 28. 2. 2022 

Výkonná rada MAS Podbrněnsko schvaluje poskytnutí daru ve výši 10.000 Kč na podporu válkou zasažené 

Ukrajiny na konto Člověka v tísni. 

Pro:  7 Proti:    0 Zdržel se:   0 
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 Usnesení ze dne 28. 2. 2022 

Výkonná rada MAS Podbrněnsko souhlasí s podáním projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání SO ORP 

Pohořelice III 

Pro:  7 Proti:    0 Zdržel se:   0 

 

3. AKTUÁLNÍ INFORMACE 

Mgr. Veselý informoval o dění v MAS Podbrněnsko:  

 Dne 7. 12. 2021 proběhlo zasedání Valné hromady, kde byla schválena doporučení VR: 

o Složení Dozorčí rady – místo končícího člena Myslivecký spolek Pohořelice bude členem DR 

člen MAS pan Lubomír Celnar, 

o Výše členských příspěvků – zachování 5 Kč/obyvatele 250 Kč za člena fyzickou či právnickou 

osobu. 

 Dne 10. 2. 2022 proběhlo mimořádné zasedání Valné hromady, kde bylo řešeno: 

o Schválení projektů v 5. výzvě PRV MAS Podbrněnsko, 

o Schválení záměru vytvoření spolku komunitní energetiky pro území MAS Podbrněnsko, jehož 

bude MAS Podbrněnsko zakládajícím členem – vstup do spolku je delegována na VR – viz 

samostatný bod dnešního zasedání. 

 V rámci projektu MAP II SO ORP Pohořelice organizuje 14. 4. 2022 Konference v oblasti vzdělávání 

Pohořelice 2022, a to ve spolupráci se Základní a mateřskou školou Pohořelice (bude se konat 

v prostorách ZŠ), Mateřskou školou Pohořelice (návštěva MŠ v rámci prohlídek) a městem 

Pohořelice.  

 Dne 9. 3. 2022 byla podána žádost o podporu na projekt MAP III SO ORP Pohořelice, návazný projekt 

na MAP II. Projekt je zaměřen na koordinaci vzdělávacích aktivit v území a naplánování aktivit do MAP 

IV., ve kterém následně bude opět možnost implementace a realizace aktivit (v MAP III chybí aktivity 

implementace). Zatím úspěšně ukončena 1. fáze hodnocení (FNP). 

 MAS organizuje materiální sbírku pro uprchlíky z Ukrajiny (válka na Ukrajině) pro město Pohořelice. 

Část darovaných věcí bylo poskytnuto uprchlíkům, kteří již jsou v Pohořelicích, zbývající část 

je připravena na poskytnutí pro uprchlíky, kteří by měli být dočasně ubytováni v prostorách města 

a jeho organizací – Sportovní hala. 

 K 31. 12. 2021 byl úspěšně ukončen projekt PRV JMK na Podporu aktivit MAS Podbrněnsko spojených 

s regionální značkou v roce 2021 v průběhu 2-3/2022 schválen ze strany Jmk. Rovněž v průběhu 

2/2022 podán další návazný projekt Podpora aktivit MAS Podbrněnsko spojených s regionální 

značkou v roce 2022. Výsledek bude znám v dubnu.  

 K 31. 3. 2022 tým Kanceláře MAS opustila Mgr. Kristína Ďuratná na vlastní žádost. Děkujeme 

za dosavadní spolupráci. MAS již hledala náhradu, ale zatím neúspěšně (vyhlášena 2 výběrová řízení). 

Pouze částečná náhrada ve formě DPP paní Bc. Marií Jílkovou (od 4/2022). Pro zabezpečení PRV 

a dalších činností v kompetenci Mgr. Ďuratné navázána spolupráce s Mgr. Alžbětou Havlíkovou 

(dřívější zaměstnanec MAS) a zbývající činnosti jsou rozděleny mezi všechny zaměstnance, 

a to včetně předsedy MAS Mgr. Veselého.  

 Návrh navýšení odměny předsedy MAS Podbrněnsko z 9.000 Kč na 15.000 Kč/měsíc. V rámci této 

odměny vykonává předseda práci nad rámec běžné agendy, např. Enerkom apod.   
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 Naše MAS je aktivní nejen na krajské úrovni, kdy je společně s dalšími MAS iniciátory vzniku 

Pracovních skupin pro lepší spolupráci v rámci JMK (IROP, OPZ, PRV) a organizuje setkávání 

– 4. 3. 2022 v Pohořelicích a 8. 4. 2022 v Židlochovicích. 

 V rámci spolupráce s městem Židlochovice na Komisi pro plánování sociálních služeb v SO ORP 

Židlochovice probíhají další zasedání. Schválena aktualizace dokumentu Komunitní plán sociálních 

služeb SO ORP Židlochovice na období 2020-2023, Akční plán sociálních služeb SO ORP Židlochovice 

na rok 2022 a Vyhodnocení Akčního plánu sociálních služeb SO ORP Židlochovice na rok 2021. Rovněž 

byla vytvořena PS Pobytové služby, která se bude zabývat nedostatečnou kapacitou a problematikou 

pobytových sociálních služeb v území a těsném zázemí – vznikne analytický materiál současného 

stavu.  

 Chystá se akce ENERKOM Rakousko – v úterý 3. 5. 2022 se plánuje návštěvu města Wolkersdorf, které 

nám bude prezentovat své zelené opatření ve městě. Bližší program akce bude rozposlán do konce 

týden.  

 Kancelář MAS se chystá na nové období 2021-2027, na jednotlivé OP a připravuje se i na vyhlašování 

výzev. Bohužel opětovně došlo ke zpoždění na úrovní ČR, tzn. MAS má zatím stále kusé informace a 

informace z přípravy (zatím neschválené, pracovní), tudíž může dojít ještě k určitým změnám (IROP, 

OPŽP, OPTAK). Jakmile budeme vědět více a bude se jednat o finální podobu, bude připraveno školení 

a seminář pro nadcházející období.  

 V rámci OPZ+ na období 2021-2027 MAS intenzivně připravuje Akční plán a projekt na roky 2023 

až 2025 i s partnery projektu. Předpoklady finální podoby a podání projektu léto/podzim 2022. 

 V rámci nového období 2021-2027 bude opět Kancelář MAS financována skrze EU projekt, nově pod 

OPZP, nikoliv IROP. Dle předběžných informací bude připraveno přibližně 14,4 mil. Kč (95% dotace) 

pro MAS až do roku 2030 (n+3). V současné době MAS stále čerpá projekt na období 2014-2020 

(n+3 do roku 2023), na projekt z OPTP bude přecházet v průběhu roku 2023 – jedna z podmínek je 

vyčerpat současný projekt a teprve následně přejít na nový projekt z OPTP. Zatím ale OPTP 

neschváleno, opět částečné informace, proto je dobře, že Kancelář rozložila projekt až do roku 2023 

a zajistila stabilní financování na realizaci SCLLD 14-20.  

 

Usnesení č. 3/1-2022 

Výkonná rada MAS Podbrněnsko bere na vědomí aktuální informace. 

Pro:  5 Proti:    0 Zdržel se:   0 

 

Usnesení č. 4/1-2022 

Výkonná rada MAS Podbrněnsko souhlasí s odměnou pro předsedy MAS ve výši 15.000 Kč měsíčně.  

Pro:  4 Proti:    0 Zdržel se:   1 

 

4. VÝZVA IROP Č. 10 

Jan Oujeský představil Výběr projektů v rámci výzev IROP. To se řídí Interními postupy MAS Podbrněnsko, 

spolek – IROP (verze 1.1, platná od 27. 9. 2018). Jelikož každá osoba podílející se na hodnocení a výběru 

projektů musí být proškolena, je toto zasedání bráno i jako školení.  

Cílem výběru projektů je vybrat transparentně na základě výsledků hodnocení projektů takové projekty, 

které přispějí k plnění věcných a finančních cílů programu. Podmínkou zařazení žádosti o podporu do procesu 
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výběru projektů je splnění podmínek všech předešlých fází hodnocení (podmínek přijatelnosti a formálních 

náležitostí, věcného).  

Výkonná rada MAS Podbrněnsko dostane výsledky z věcného hodnocení od komise a na základě tohoto 

návrhu jsou projekty vybírány. Výkonná rada nemůže měnit pořadí ani hodnocení jednotlivých žádostí 

o podporu. Členové Výkonné rady, kteří provádí výběr projektů na základě výsledku věcného hodnocení, nesmí 

být ve střetu zájmů (dle kapitoly kapitoly 7 Opatření proti střetu zájmů IP). 

Počet podpořených projektů je limitován výší alokace na výzvu, to znamená, že podpořeny budou projekty 

do maximální finanční výše alokace konkrétní výzvy. A to tak, že Výkonná rada bude přidělovat finanční 

prostředky z alokace výzvy projektům sestupně dle bodového hodnocení až do vyčerpání celkové alokace 

na výzvu.  

Zbylé projekty, které není možné financovat z důvodu vyčerpání alokovaných finančních prostředků, mohou 

býti zařazeny na seznam náhradních projektů, což uvede v zápise z jednání. V případě nevyčerpání alokace 

ve výzvě MAS rozhodne Výkonná rada o možnosti opětovného vyhlášení výzvy MAS.  Náhradním projektem 

je hraniční projekt, popřípadě další projekty ve výzvě MAS, který splnil podmínky věcného hodnocení, 

ale ve výzvě není dostatek finanční prostředků na jeho podporu – tzn., že Výkonná rada může určit 

max. 2 náhradní projekty v každé výzvě. Výkonná rada odpovídá za alokaci výzvy MAS, v případě náhradních 

projektů může rozhodnout o jejím navýšení, pokud výzva nebyla vyhlášena na celou alokaci opatření, 

tzn., že může rozhodnout o navýšení alokace výzvy do výše celkových způsobilých výdajů na opatření SCLLD. 

O ukončení výběru projektů je žadatel vyrozuměn interní depeší v systému MS2014+, a to ve lhůtě maximálně 

do 5 PD od jednání Výkonné rady. V případě zařazení žádosti do seznamu náhradních projektů je žadatel 

informován o dalším postupu i doporučení nestahovat žádost ze systému MS2014+ (v opačném případě 

nebudou žadateli finanční prostředky jako náhradnímu projektu nabízeny). Zároveň ve stejném termínu 

Projektový manažer předává vybrané projekty na CRR k Závěrečnému ověření způsobilosti projektů (Obecná 

pravidla pro žadatele a příjemce, kapitola č. 3.4).  

Proti rozhodnutí Výkonné rady o výběru projektů může žadatele podat stížnost podle kapitoly 9 Nesrovnalosti 

a stížnosti IP. 

Mgr. Oujeský následně v krátkosti představil výzvu č. 10 MAS: 

 

Výzva č. 10 MAS Podbrněnsko, spolek – Udržitelná a bezpečná doprava III:  

 Zaměření výzvy: 

o Terminály a parkovací systémy 

 Rekonstrukce, modernizace a výstavba terminálů jako významných přestupních uzlů 

veřejné dopravy, jejichž parametry odpovídají zařazení do odpovídajících kategorie 

přestupního uzlu dle ČSN 73 6425-2 

 Rekonstrukce, modernizace a výstavba samostatných parkovacích systémů P+R, 

K+R, B+R jako prvků podporujících multimodalitu 

 Rekonstrukce, modernizace a výstavba samostatných systémů P+G jako prvků 

podporujících multimodalitu, který vyvolá v přímé vazbě vznik nové pěší zóny 

nahrazující uliční prostor původně přístupný automobilové dopravě 
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o Bezpečnost dopravy 

 Rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků podél silnic I., II. a III. třídy 

a místních komunikací nebo chodníků a stezek odklánějících pěší dopravu od silnic 

I., II. a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou 

schopností pohybu a orientaci, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení 

 Rekonstrukce, modernizace a výstavba bezbariérových komunikací pro pěší 

k zastávkám veřejné hromadné dopravy 

 Rekonstrukce, modernizace a výstavba podchodů nebo lávek pro chodce přes 

silnice I., II. a III. třídy, místní komunikace, železniční a tramvajovou dráhu, 

přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace a navazujících 

bezbariérové komunikace pro pěší 

 Realizace prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a pěší 

dopravy (bezpečnostní opatření realizovaná na silnici, místní komunikaci nebo 

dráze, veřejné osvětlení, prvky inteligentních dopravních systémů) 

o Cyklodoprava 

 Výstavby samostatných stezek pro cyklisty nebo stezek pro cyklisty a chodce 

se společným nebo odděleným provozem s dopravním značením C8a,b, C9a,b 

nebo C10a,b sloužící k dopravě do zaměstnání škol a za službami 

 Rekonstrukce, modernizace a výstavba jízdních pruhů pro cyklisty nebo společných 

pásů pro cyklisty a chodce v přidruženém prostoru silnic a místních komunikací 

s dopravním značením C8a,b, C9a,b nebo C10a,b, sloužících k dopravě 

do zaměstnání, škol a za službami 

 Realizace liniových opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru silnic 

a místních komunikací v podobě vyhrazených jízdních pruhů pro cyklisty, 

piktogramových koridorů pro cyklisty nebo vyhrazených jízdních pruhů 

pro autobusy a jízdní kola, sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami 

 Celková alokace původní: 3 676 829,15 Kč Kč 

 Celková alokace dodatečně navýšená o úspory - finální: 3 954 817,82 Kč 

 Maximální výše způsobilých výdajů: 1 900 000,00 Kč 
 Minimální výše způsobilých výdajů: 400 000,00 Kč 
 Dotace ve výši 95 % 
 Ex – post financování 

 

Následně kvůli zamezení střetu zájmů a Etickému kodexu byly představeny všechny projekty úspěšně 

ukončené po věcném hodnocení z výše zmíněných výzev: 

 

o Název projektu: Chodník Vojkovská v obci Syrovice 
o Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0016986 
o Žadatel: Obec Syrovice 
o Aktivita: Bezpečná doprava 
o Název projektu: Zvýšení bezpečnosti chodců v Pohořelicích a Nové Vsi 
o Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0017077 
o Žadatel: Město Pohořelice 
o Aktivita: Bezpečná doprava 
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o Název projektu: Medlov, úprava křižovatky - bezpečnostní opatření na silnici III/39521 
Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0017113 
Žadatel: Obec Medlov 
Aktivita: Bezpečná doprava 

o Název projektu: Zastávka autobusu Unkovice, rozcestí 0,5 
Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0017123 
Žadatel: Obec Unkovice 
Aktivita: Bezpečná doprava 

o Název projektu: Rekonstrukce a výstavba chodníku v obci Trboušany 
Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0017151 
Žadatel: Obec Trboušany 
Aktivita: Bezpečná doprava 

o Název projektu: Rekonstrukce  komunikací pro pěší ve městě Židlochovice - II. etapa 
(Palackého, Masarykova II. část) 
Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0017154 
Žadatel: Město Židlochovice 
Aktivita: Bezpečná doprava 

o Název projektu: Rekonstrukce  komunikací pro pěší ve městě Židlochovice - II. etapa 
(Komenského, Masarykova I. část) 
Registrační čísloCZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0017160 
Žadatel: Město Židlochovice 
Aktivita: Bezpečná doprava 

 

Mgr. Oujeský představil Etický kodex IROP, který slouží k prohlášení členů výkonné rady, že neexistuje střet 

zájmů k daným projektům a že hodnocení/výběr bude proveden objektivně a nestranně. Střet zájmů nastává 

závislostí na žadateli ve formě: Partnerství, Smluvní vztahy, Rodinné důvody, Citové vazby, Politické a národní 

spřízněnosti, Hospodářské zájmy, Majetkový či jiný prospěch. Rovněž prohlašují, že na vypracování projektu(-

ů) jsem se nepodílel (na žádosti, záměru atd.), v případě podpoření projektu se nebudu podílet na realizaci 

a nemám osobní zájem na realizaci. Zároveň Mgr. Oujeský upozornil na zachování mlčenlivosti o všech 

údajích a skutečnostech, které se při hodnocení dozvěděl.  
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Usnesení č. 5/1-2022 

VK schvaluje usnesení, že níže uvedená(-é) osoba(-y) jsou ve střetu zájmů s projektem(-y), a tudíž 

se nebudou podílet na výběru projektů v dané výzvě. 

Člen Výběrové komise Zástupce Název projektu Registrační číslo 

  Chodník Vojkovská v obci Syrovice CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0016986 

Mgr. Ondřej Veselý - 
Zvýšení bezpečnosti chodců v Pohořelicích 

a Nové Vsi 
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0017077 

Sdružení obcí ČISTÁ JIHLAVA 
Bc. Miroslav Novák, 

DiS. 

Zvýšení bezpečnosti chodců v Pohořelicích 

a Nové Vsi 
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0017077 

Ing. Ivana Kohútová - 
Zvýšení bezpečnosti chodců v Pohořelicích 

a Nové Vsi 
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0017077 

POHOřelický Divadelní 

Ansámbl POHODA o.s. 

Mgr. Helena 

Kloudová, DiS. 

Zvýšení bezpečnosti chodců v Pohořelicích 

a Nové Vsi 
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0017077 

  
Zvýšení bezpečnosti chodců v Pohořelicích 

a Nové Vsi 
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0017077 

    
Medlov, úprava křižovatky - bezpečnostní 

opatření na silnici III/39521 
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0017113 

  Zastávka autobusu Unkovice, rozcestí 0,5 CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0017123 

  
Rekonstrukce a výstavba chodníku v obci 

Trboušany 
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0017151 

  

Rekonstrukce  komunikací pro pěší ve 

městě Židlochovice - II. etapa (Palackého, 

Masarykova II. část) 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0017154 

  

Rekonstrukce  komunikací pro pěší ve 

městě Židlochovice - II. etapa 

(Komenského, Masarykova I. část) 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0017160 

 

Pro:  5 Proti:    0 Zdržel se:   0 

 

Dle prohlášeného střetu zájmů k projektům a dle Minimálních požadavků ŘO IROP k implementaci SCLLD 

bude postupováno následujícím způsobem: 

 Výběr projektů – Pokud se jedná o potvrzení výsledků věcného hodnocení (počet dosažených bodů, 

pořadí projektů a navržená výše podpory) a schválení výběru projektů, které splnily minimální 

bodovou hranici a na jejich financování dostačuje alokace dané výzvy MAS, podjatá osoba se může 

této části jednání rozhodovacího orgánu MAS formálně účastnit v zájmu zajištění 

jeho usnášeníschopnosti, ale zdrží se diskuze i hlasování (započítává se do kvóra). 
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Následně bylo přistoupeno k výběru projektů ve výzvě č. 10 MAS Podbrněnsko, spolek – IROP – Udržitelná 

a bezpečná doprava III.  

Tab. 1 Výběr projektů ve výzvě č. 10 MAS Podbrněnsko, spolek – IROP. 

CELKOVÁ ALOKACE VÝZVY Č. 10 3 954 817,82 Kč 

Projekt 
Celkový počet 

bodů 

Datum a čas 

podání 

žádosti o 

podporu 

Pořadí dle 

počtu bodů 

Celkové způsobilé 

výdaje projektu  

(v Kč) 

Výběr projektů 

P1 
Zastávka autobusu Unkovice, rozcestí 
0,5 90 

10. 12. 2021 
11:10 

1. 1 490 797,00 Kč Projekt vybrán VR 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0017123 

P2 
Rekonstrukce a výstavba chodníku v 
obci Trboušany 69 

13. 12. 2021 
18:06 

2. 1 900 000,00 Kč Projekt vybrán VR 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0017151 

P3 

Rekonstrukce komunikací pro pěší ve 
městě Židlochovice - II. etapa 
(Palackého, Masarykova II. část) 

66 
14. 12. 2021 

8:09 
3. 1 773 640,31 Kč 

Projekt zařazen 
na seznam 
náhradních 

projektů CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0017154 

P4 

Rekonstrukce komunikací pro pěší ve 
městě Židlochovice - II. etapa 
(Komenského, Masarykova I. část) 

66 
14. 12. 2021 

9:37 
4. 1 587 230,04Kč 

Projekt zařazen 
na seznam 
náhradních 

projektů CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0017160 

P5 

Zvýšení bezpečnosti chodců v 
Pohořelicích a Nové Vsi 

59 
1. 12. 2021 

14:49 
5. 1 242 882,93 Kč 

Projekt nevybrán 
VR a nezařazen 

na seznam 
náhradních 

projektů 
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0017077 

P6 

Medlov, úprava křižovatky - 
bezpečnostní opatření na silnici 
III/39521 59 

9. 12. 2021 
11:26 

6. 570 371,00 Kč 

Projekt nevybrán 
VR a nezařazen 

na seznam 
náhradních 

projektů CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0017113 

P7 

Chodník Vojkovská v obci Syrovice 

52 
12. 11. 2021 

9:04 
7. 1 900 000,00 Kč 

Projekt nevybrán 
VR a nezařazen 

na seznam 
náhradních 

projektů 
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0016986 

SOUHRN VYBRANÝCH PROJEKTŮ 3 390 787,00 Kč 

NÁHRADNÍ PROJEKTY – ZBÝVAJÍCÍ 

ALOKACE VÝZVY 
564 020,82 Kč 

ZBÝVAJÍCÍ ALOKACE VÝZVY 0,00 Kč 

  

Usnesení č. 6/1-2022 

VR schvaluje výběr projektů ve výzvě č. 10 MAS Podbrněnsko, spolek – IROP – Udržitelná a bezpečná 

doprava III.  

Pro:  2 Proti:    0 Zdržel se:   3 
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5. Příprava vzniku ENERKOM Podbrněnsko 

V současné době projevilo zájem o založení a vstupu do nového spolku 7 obcí z MAS Podbrněnsko. Město 

Pohořelice, Nosislav, Malešovice, Branišovice, Loděnice, Ivaň, Troskotovice. Předseda MAS navštívil několik 

jednání ZO nebo porad (Troskotovice, Loděnice, Šumice, Pohořelice). Obce schvalují daná usnesení o vstupu 

do nově vznikajícího spolku.  

Spolek s název ENERKOM Podbrněnsko vznikne v průběhu května/června.  

MAS připravuje projekt Akční plán pro udržitelnou energii a klima Podbrněnska, který cílí mj. na vytvoření 

akčního plánu s konkrétními opatřeními pro obce zapojené do projektu. Projekt budeme podávat ve čtvrtek 

14. 4. 2022. Alokace na MŽP se krátí, nevíme, jestli bude daný projekt podpořen.  

 

Usnesení č. 7/1-2022 

VR bere na vědomí uvedené informace o Enerkom Podbrněnsko. 

Pro:  5 Proti:    0 Zdržel se:   0 

 

Usnesení č. 8/1-2022 

VR schvaluje podání projektu Akční plán pro udržitelnou energii a klima Podbrněnska a souhlasí 

s přistoupení k Paktu starostů a primátorů v oblasti Klimatu a Energetiky. 

Pro:  5 Proti:    0 Zdržel se:   0 

 

6. RŮZNÉ A ZÁVĚR 

Po krátké diskuzi poděkoval předseda MAS přítomným za účast a ukončil jednání v 17.30 h. 

 

Zapsal:    Jan Oujeský   ………………………………………………… 

 

Přítomní členové Výběrové komise 5. 4. 2022: 

Člen Výkonné rady Zástupce Datum Podpis 

Ondřej Veselý Mgr. Ondřej Veselý 5. 4. 2022  

Region Židlochovicko Pavel Fröhlich 5. 4. 2022  

Základní škola Židlochovice, okres Brno - 

venkov, příspěvková organizace 
Mgr. Vladimír Soukop 5. 4. 2022  

Sdružení obcí ČISTÁ JIHLAVA Bc. Miroslav Novák 5. 4. 2022  

Ivana Kohútová Ing. Ivana Kohútová  5. 4. 2022  

POHOřelický Divadelní Ansámbl POHODA o.s. Mgr. Helena Kloudová, Dis. 5. 4. 2022  

Branišovická chasa, z.s. Mgr. Marek Sovka 5. 4. 2022  

 

Přílohy Zápisu Výkonné rady konané dne 5. 4. 2022: 

Příloha č. 1. Prezenční listina 

Příloha č. 2. Etické kodexy IROP 

Příloha č. 3  Prohlášení o proškolení 

Příloha č. 4. Výzva č. 10 MAS Podbrněnsko, spolek – IROP – Udržitelná a bezpečná doprava III 

Příloha č. 5. Základní osnova Zápisu ze zasedání 

Příloha č. 6.  Zápis ze zasedání Výběrové komise dne 15. 2. 2022 a 14. 3. 2022 


