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Zápis/usnesení z jednání Rady spolku MAS Mohelnicko, z.s.  

ze dne 20. dubna 2020 

Jednání Rady spolku proběhlo formou per rollam ve dnech 16. až 20. dubna. Ve stanoveném termínu bylo přijato souhlasné stanovisko pěti 
členů Rady spolku, což představuje nadpoloviční většinu členů. 

Program:  
1) Výběr žádostí o podporu IROP 7. výzva 

 
Ad 1) 
V rámci věcného hodnocení obdržených projektů do 7. výzvy MAS Mohelnicko - IROP – Cyklodoprava a bezpečnost dopravy II. tým 
vylosovaných hodnotitelů a následně Výběrová komise ukončili své hodnocení s výsledkem doporučení k podpoře všech obdržených 
projektových žádostí. Rada spolku obdržela výsledek hodnocení prostřednictvím e-mailové komunikace dne 16. 4. 2020. Žadatelé požadovali 
na realizaci projektů dohromady 10 401 802,46 Kč, celková alokace výzvy je 7 420 848 Kč. Alokace MAS na dané opatření je v rámci SCLLD již 
vyčerpána a v současné chvíli není možnost navýšení alokace. Rada spolku rozhodla o schválení k podpoře projektu Města Úsov s bodovým 
hodnocením 40 bodů. Věcné hodnocení s počtem 30 bodů splnil také projekt Obce Mírov a s počtem 20 bodů projekt Města Mohelnice. 
Z důvodu nedostatku finančních prostředků na jejich podporu byly stanoveny jako náhradní projekty a umístěny do zásobníku. Rada spolku 
schvaluje k podpoře projekty žadatelů Obec Mírov a Město Mohelnice, pakliže by došlo k uvolnění finančních prostředků v rámci daného 
opatření SCLLD MAS Mohelnicko.   
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Usnesení č. 1: Rada spolku schvaluje k podpoře následující projekty 7. výzvy MAS Mohelnicko - IROP – Cyklodoprava a bezpečnost dopravy II.: 

  

Název žadatele Název projektu Registrační číslo 
Bodové 

hodnocení 
Stanovisko VK Stanovisko Rady spolku 

schválené projekty: 

Město Úsov Cyklostezka Úsov - Klopina 
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038
/0013475 

40 navržený ke schválení 
projekt schválený k 
podpoře 

zásobník projektů: 

Obec Mírov 
Mírov – Bezpečností opatření v 
obci 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038
/0013601 

30 navržený ke schválení 
projekt schválený k 
podpoře 

Město Mohelnice 
Autobusové zastávky 
v Mohelnici a místních částech 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038
/0013571 

20 navržený ke schválení 
projekt schválený k 
podpoře 

                5 PRO, 2 SE ZDRŽELI 
 
Zapsala: Jitka Macháčková   
Ověřovatel: Ing. Lukáš Pospíšil  
 
                                         Jiří Kvíčala, DiS. 
                       předseda MAS Mohelnicko, z.s. 
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