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Zápis z jednání Představenstva – programového výboru MAS Chrudimsko, z. s. 
konaného dne 27. 4. 2021  

 

On-line účast členů Představenstva: Vodní zdroje Chrudim, spol. s.r.o. (Jan Doucek), 
Krajská hospodářská komora Pardubického kraje (místopředseda, Lenka 
Rybyšarová), Mama klub Chrudim, z.s. (Soňa Janovská), město Chrudim (předseda, 
Šárka Trunečková), město Slatiňany (Josef Prokš) 
 
Dále se zúčastnili: Tomáš Černý (manažer MAS), Michaela Matěnová (manažerka 
SCLLD) 
 
Zapisovatel: Tomáš Černý  
Ověřovatel: Šárka Trunečková 

S ohledem k opatřením zabraňujícím šíření nemoci covid-19 proběhlo jednání on-line 
formou (per rollam) s využitím videokonference, tedy s využitím dostupných 
technických prostředků. Podíl členů veřejného sektoru v hlasování nepřekročil 49 % 
(dva z pěti). 

Program: 

1. Projednání výběru zhotovitele nových webových stránek MAS Chrudimsko 
2. Přehodnocení věcného hodnocení v rámci programového rámce IROP SCLLD  
3. Různé 

 

1. Projednání výběru zhotovitele nových webových stránek MAS Chrudimsko 

T. Černý informoval přítomné o průběhu poptávkového řízení k vytvoření nového 
webu MAS Chrudimsko, z.s. Nejnižší nabídku ze tří došlých předložil L. Dlouhý 
v celkové ceně 72 500 Kč. 

USNESENÍ 

Představenstvo-programový výbor schvaluje výběr pana Lukáše Dlouhého jako 
zhotovitele nových webových stránek pro MAS Chrudimsko a pověřuje předsedkyni 
MAS přípravou objednávky.  

 

ANO - 5 
NE – 0 
ZDRŽEL SE – 0 
 
 

2. Přehodnocení věcného hodnocení v rámci programového rámce IROP 
SCLLD 

 

 
Přehodnocení věcného hodnocení u projektu Dopravní napojení sportovišť města 
Chrudim na základě předložené žádosti o změnu. Žádost o změnu byla podána dle 
pokynů v dopisu z MMR, ve kterém byla žadateli nabídnuta alespoň částečná 
alokace. Projekt byl náhradní z důvodu nedostatečné alokace ve výzvě MAS. Na 



MAS Chrudimsko, z. s. , Resselovo náměstí 77, 537 01 Chrudim, IČO 01268279 
 

 

 

základě žádosti o změnu došlo ke snížení CZV na hodnotu 970 325,14 Kč.  
Výběrová komise provedla přehodnocení věcného hodnocení u kritéria č. 2. Změna 
mění celkové bodové hodnocení projektu z 25 bodů na 30 bodů. Změna bodového 
hodnocení projektu nemá vliv na splnění minimální bodové hranice uvedené 
ve výzvě a nemá vliv na výběr projektu. 
 
USNESENÍ 
 
Představenstvo-programový výbor bere na vědomí, že došlo k přehodnocení 
věcného hodnocení u projektu Dopravní napojení sportovišť města Chrudim 
na základě předložené žádosti o změnu. 
 
ANO - 5 
NE – 0 
ZDRŽEL SE – 0 

 
 
3. Různé   
 
Členové představenstva-programového výboru MAS Chrudimsko byli informováni 
o zrušení programu Malý LEADER MAS Chrudimsko pro rok 2021 na základě dopisu 
Pardubického kraje, který pro tento rok program nepodpoří z finančních důvodů.  
 
Dále L. Rybyšarová informovala o schválení Memoranda o spolupráci mezi KHK PK 
a MAS ze strany KHK PK, J. Doucek představil materiály vzniklé v rámci projektu 
GECON a Š. Trunečková informovala o podání žádosti o návratnou finanční 
výpomoc na město Chrudim v částce 700 000 Kč na předfinancování projektů 
a vrácení stávající výpomoci v celkové částce 900 000 Kč do konce dubna.  

 

 

 

 

Zapsal: Tomáš Černý     Ověřil: Šárka Trunečková 
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